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

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

tanfelügyeletre, az ötévente kötelezően előirt intézményi önértékelésre. 

 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 

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

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

célokat, amelyek befolyásolják az intézmény pedagógiai folyamatait. 

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

megtalálható célok elérését biztosító pedagógiai folyamatokat (tervezési, megvalósítási, 

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

korrekciók elvégzésének hatásosságát kell vizsgálnunk. 

 

1.1 Tervezés 

Óvodánkban az intézményi dokumentumok összhangban állnak egymással, egymásra 

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

pedagógiai programja, mely kiindulópontja intézményünk többi dokumentumának. A 

stratégiai terveket az éves munkatervben bontjuk le operatív feladatokra.  

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

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

alapján, a nevelőtestület hagyja jóvá.  

Aktuális vezetői értekezleteken, tagintézményi szintű értekezleteken számba vettük a 

munkatervben megfogalmazott soron következő feladatainkat. Az elvégzett feladatokról, 

eseményekről a következő hónapban számoltak be az érintettek. 

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

szakmai munkaközösség által végzett értékelés nyomán feltárt hiányosságok korrekcióját 

elvégeztük.  

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

kerültek megszervezésre. Az éves munkaterv előkészítésénél a tervezés alulról építkezően 

történt: a szakmai munkaközösség tagjainak közvetítésével lettek meghatározva a 

feldolgozandó témakörök. 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, 

kiemelt feladatok. 

A csoportnapló a teljes pedagógiai folyamatot tartalmazza. 
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Ennek ellenőrzése vezetői és szakmai munkaközösségi hatáskörbe van utalva, mely évi 

legalább két alkalommal megtörténik. Dokumentálása a Szakmai munkaközösség 

beszámolójában megjelenik, intézményvezető jegyzőkönyvezi. 

 

1.3 Ellenőrzés 

Az éves munkaterv az Önértékelést Támogatói Csoport munkaterve alapján lett 

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

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

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

 

1.3.1 Az ellenőrzés módszerei: 

 dokumentumelemzés, 

 gyakorlati munka megfigyelése, 

 elemző, értékelő beszélgetés, 

 önértékelés – reflexió, 

 rendezvényeken való megfigyelés, 

 balesetmentes udvar, játékeszközök átvizsgálása, 

 gyermeki produktumok nyomon követése, 

 szülői vélemények meghallgatása. 

 

Az ellenőrzés területei: 

 csoportnaplók, 

 mulasztási naplók, 

 előjegyzési naplók, 

 játszótéri felülvizsgálat dokumentumai, 

 tűz-, munkavédelemi naplók, 

 HACCP rendszer dokumentumai, 

 pedagógiai munka, napi gyakorlat. 

 

1.3.2 Tapasztalatok a csoportlátogatások során 

Az intézményvezetői ellenőrzés során fontos szempont volt, hogy a dokumentumok 

vezetése az elvárásoknak megfelelően történjen. A csoportlátogatások megállapításai 

alapján elmondható, hogy minden óvodapedagógus a tagintézmény saját arculatának 

megfelelően és a kiemelt feladat figyelembevételével végezte munkáját. A nevelés 

igényes szakmai színvonalon folyt, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt 

tartva. A csoportok szokás – szabályrendszere átgondolt, tudatosságot tükröz.  

A látogatások betervezésénél kiemelt szempont volt a minősítő eljáráson résztvevők 

szakmai segítése, a belső önértékelésben és külső országos szakmai ellenőrzésben 

résztvevők segítése. 

Általános megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a 

gyermekek játékos ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, legtöbb esetben 

magas szakmai színvonalon történik.  
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Fejlődést mutat: 

 a kiemelt feladat változatos beépítése a tevékenységekbe 

 önértékelés, önreflexió. 

 

Fejlesztendő terület: egyéni bánásmód érvényesülése, sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek a többi gyermekkel való 

együtt nevelése. 

 

1.4 Értékelés 

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

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

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

adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre. 

Intézményi szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának 

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

figyelmet igénylő gyermekek ellátásában az óvodapedagógusok mellett több szakember 

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

esetében.  

A tagintézményi beszámolókban, valamint a munkaközösségi beszámolókban nyomon 

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

mérés eredményei, gyermekrajzpályázatokon való részvéte).1  

 

1.5 Korrekció 

Az ellenőrzés tapasztalatai segítik a fejlődésünket, láttatja erősségeinket, esetleges 

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

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

munkatervei elkészülnek, így megkezdődhet a szükséges változások végrehajtása. 

 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

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

személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültünk a személyre szabott 

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

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

közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes 

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósult meg. 

 

2.1 Személyiségfejlesztés 

Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekeknél a mozgásfejlettség megállapítására 

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.  

                                                           
1 A nevelési év értékelésének melléklete 
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A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához biztosítunk 

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

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

szintű rendezvények, vízhez szoktatás. 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének. 

Szeptembertől saját gyógypedagógus szakemberünk segíti az óraadó gyógypedagógusokkal, 

és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival közösen fejlesztésüket. 

 

Fejlesztendő terület:  

A gyermekek szociális képességeinek fejlesztése (indokolja a covid járvány miatt sok 

hiányzás után nevelési tapasztalatok, valamint a DIFER mérések eredményeinek 

összesítése) 

 

2.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

Ebben a nevelési évben 40 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk. A 

csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként 27 gyereket, 3 főként 13 gyereket 

vehettünk figyelembe.  

Logopédiai ellátást, autizmus spektrum zavart, komplex és általános gyógypedagógiai 

fejlesztést saját gyógypedagógus szakemberünk látott el, SNI ellátó óvodáinkban. 

Megbízással két fő szakember, mozgásfejlesztést végzett. Sajátos nevelési igényű 

gyermekeket ellátása öt óvodában folyik.  

A fejlesztési órák heti gyakorlata a következőképpen oszlott meg: 

 Logopédia: 41 órában 

 Komplex gyógypedagógia: 30 órában 

 Autizmus spektrum zavar: 20 órában 

 Szenzomotoros: 38 órában 

 Szomatopedagógia: 4 órában 
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Az SNI gyermekek között van olyan, aki év közben kapta meg a státuszt, ezért a 

statisztikában nem tudtuk szerepeltetni. 

A fejlődés elérése érdekében a fejlesztők konzultálnak az óvodapedagógusokkal. A tanév 

folyamán a szülőkkel többször találkoztak, a problémák, gyakorlási nehézségek 

megbeszélése érdekében. 

 

2.3 Hátránykompenzáció 

A hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestületünk. Fontosnak tartottuk 

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

hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.  

 

 
 

Az intézményben kiemelt szerep jut a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének 

tervezésére, a belső és külső szakemberekkel történő egyeztetett stratégiák kidolgozására, 

megvalósítására. Folyamatos az együttműködés, a gyógypedagógusunkkal a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Család – és Gyermekjóléti Központtal és a Békés Megyei Kormányhivatal 

Gyámhatóság munkatársaival. 

Egységenként a jelzőrendszeri tagok koordinálják a feladatok végrehajtását, fontos 

szerepük van az információk továbbításában, az érintett családok életkörülményeinek 

figyelemmel kisérésében. Az esetmegbeszélések aktív részesei az óvodapedagógusok. 

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

fejlesztő szakemberek, családgondozó) működik.  
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2021/2022 nevelési évben gyermekvédelemi intézkedések. 

 
Tagintézmény 

neve: 
Gyermek Ügy rövid ismertetése Intézkedés; kimenet 

Bajcsy Zs. Úti 

Óvoda 
1 fő 

K 582/2021 Jelzőlap küldése az óvoda részé-

ről a Család és Gyermekjóléti Központnak. 

B 586/2021. Család és Gyermekjóléti Köz-

pont meghívó esetkonferenciára 

(2021.10.18.) 

B 582-1/2021 Visszajelzés a szülővel való 

megbeszélésről. 

B 2/2022. Békés Megyei Kormányhivatal 

megkeresése véleménykérés ügyében. 

B4/2022 Család és Gyermekjóléti Központ 

véleménykérő lap. 

K 168/2022. Jelzőlap küldése a Gyermekjól-

éti Központnak Horváth Noel gyermekről. 

Visszajelzési lap érkezése a Családsegítő 

Központból 

Probléma leírása, jelzés a gyer-

mekvédelemnek. 

Visszajelzés alapján az édesanya 

együttműködő, a szociális segít-

séget a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat biztosítja. 

K 2/2022. Pedagógiai szakvéle-

mény megküldése. 

K 4/2022. Kitöltött vélemény-

kérő lap elküldése 

Óvodapedagógus jelzése, a szülő 

enyhén zavaros viselkedéséről. A 

visszajelzési lapon tájékoztatva 

lett az intézmény a hatósági in-

tézkedésről ideiglenes elhelyezé-

séről másik családnál. 

Béke Sugárúti 

Óvoda 

1 fő 
B 679/2021.  Gyermekjóléti Szolgálat véle-

ménykérő lap küldése 

K 679/2021. Kitöltött vélemény-

kérő lap megküldése 

(2021.12.06. 

1 fő 
2022. 06. 24. jelzőlap küldése a Család és 

Gyermekjóléti központnak 

Óvodapedagógus jelzése, a szülő 

és a gyermek nehéz anyagi körül-

ményeiről, segítség kérés. 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 
 nincs gyermekvédelmi ügy   

Galbácskerti 

Óvoda 
1 fő 

B-496/2021 Család és Gyermekjóléti Köz-

pont véleménykérő lap küldése (2021.09.08) 

K 496/2021. Kitöltött vélemény-

kérő lap megküldése 

(2021.09.09.) 

Gyulavári 

Óvoda 
 nincs gyermekvédelmi ügy   

Mágocsi Úti 

Óvoda 
1 fő 

2022. 05. 24-én véleménykérő lap érkezett a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól. 

K 277/2022. ikt. Számon a kitöl-

tött véleménykérő lap visszakül-

dése. 

Máriafalvai 

Óvoda 
1 fő 

K 538/2021. Jelzőlap megküldése a Család és 

Gyermekjóléti Központnak (óvónői jelzés) 

A gyermek átkerült a Székhe-

lyintézménybe. 

Székhelyintéz-

mény 

1 fő 

B-477/2021. Békés Megyei Kormányhivatl 

Orosházi Járási Hivatal határozata a neve-

lésbe vett gyermek családba fogadásáról. 

B 575/2021 Meghívó esetkonferenciára Csa-

lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 

B575-1/2021. Visszajelzési lap a Család - és 

Gyermekjóléti Központból. 

B 684/2021. Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházi Járási Hivatala - Családba 

fogadás megszüntetése, új ideiglenes elhelye-

zés 

Családba fogadó gyám Lakatos 

Florentina közeli hozzátartozó. 

Probléma feltárás megbeszélés az 

esetkonferenciám.  

A gyermek jogviszonya meg-

szűnt 2021. 11. 30. napjával 

1 fő 
B 640/2021. Család-és Gyermekjóléti Köz-

pont meghívó esetkonferenciára  
  

1 fő 
B 257/2022. Család-és Gyermekjóléti Szolgá-

lat, véleménykérő lap küldése 

K 257/2022.  A kitöltött véle-

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

az óvodapedagógusok preventív munkáját. Idén meghatározott rendben, heti váltásban 

látogatta az óvodákat, a hatékonyabb munka érdekében. 

 

Óvodai tevékenységei: 

 Egyéni Beszélgetés Csoportos 

Foglalkozás 

Közösségi 

Rendezvények 

Bajcsy-Zs. Úti Óvoda 8  12 

Béke Sgt.-i Óvoda 4 1 13 

Ewoldt Elíz Óvoda 2  2 

Galbácskerti Óvoda 4  12 

Gyulavári Óvoda 7 5 6 

Mágocsi Úti Óvoda 10 5 8 

Máriafalvai Óvoda 8 2 8 

Törökzugi Óvoda 9 1 8 

 

2.4 Óvodai pszichológus értékelése 

Az óvodapszichológust törvény szerint foglalkoztatnunk szükséges. Sajnos az előző években 

alkalmazott óvodapszichológus főállása miatt nem tudta tovább félállásban vállalni 

óvodáinkban feladatait. Így szeptembertől a folyamatos álláshirdetés ellenére sem tudtuk 

betölteni az óvodapszichológusi állást. Az év folyamán május- június hónapban úgy hozta 

az élet, hogy elengedhetetlen volt az óvodapszichológus jelenléte, így erre a 2 hónapra 

megbízási szerződéssel korábbi kolléganőnk visszajött. 3 gyermekkel (Bajcsy Zs. 1 

gyermek, Törökzugi Óvoda 2 gyermek) és szüleikkel foglakozott ezen időszak alatt.  

A következő feladatokat látta el: 

 Egyes gyermekekhez kapcsolódóan konzultáció az óvodapedagógussal. 

 Gyermekek problémáinak megsegítése. 

 Adott gyermekek problémáit érintő szakterületről ismeretterjesztés biztosítása a 

szülők számára. 

 

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. 

 

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

programok megvalósultak. Célunk volt, hogy a szülők érezzék, hogy számítunk rájuk és 

törekszünk az együttműködésre. 

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

közösség szorosabb összetartozását segítő közös élményen alapuló nevelés nélküli 

munkanapot. Minden tagintézmény élhetett egy szakmai nap lehetőségével, melyet 

önmaguknak szervezhettek meg csapatépítés céljából.   

Célom a hatékony, összetartó közösség alakítása, formálása. 

 

Tagintézményeink a következő programokat szervezték: 

 

Óvoda Időpont Hova 

Bajcsy Zs. úti Óvoda 2022.06.16. Gyulai Almássy Kastély 

Béke Sugárúti Óvoda 2022.05.13. Gyulai Almássy Kastély - 

szabaduló szoba 

Ewoldt Elíz Óvoda 2022.06.10 Békéscsaba, Póstelek 

Galbácskerti Óvoda 2022.06.03. Óvodán belül 

Gyulavári Óvoda   

Mágocsi úti Óvoda 2022.06.07. Gyulai Almássy Kastély 

Máriafalvai Óvoda 2022.06.07. Szabadkígyósi 

Wenckheim Kastély 

Törökzugi Óvoda 2022.06.03. Szabadkígyósi 

Wenckheim Kastély 

 

Intézményvezető a helyettesek és a tagintézmény vezetők háromnapos tréninget vehettek 

részt Tiszafüreden ahol szabadon beszélgethettünk az intézmény működtetési feladatairól, 

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

gyakorolhattuk a közösségépítés szorosabb formáját is. 

Közös élményszerzés, jó hangulat kiváló színtere volt még nyáron a Gyulasport Nonprofit 

Kft. által szervezett kenuzás, melyen a tagintézmény-vezetőkön kívül a titkársági dolgozók 

és gyógypedagógus kollégánk is részt vett. 

 

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. 
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3.1 Az intézmény által elért eredmények a 2021 – 2022-es nevelési évben 

3.1.1 Létszámadatok (számított létszám) 

 

 
 

Számított létszám alapján: 

 2021. október 01.statisztikai létszám:   569 fő  (21,9 fő/csoport) 

 2022. május 31. létszám:     592 fő  (22,8 fő/csoport) 

 

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

közben 23 fővel növekedett.  

 

2022. áprilisában megtartott óvodai jelentkezés és az azt követő időben, napjainkig 

beíratott gyermekek száma:  

Óvodában maradt gyermekek száma: 420 fő 

Óvodáinkba beiratkozott gyermekek száma: 137 fő 

SNI létszám: 41 fő 

Összesen: 598 fő 

Csoportátlag: 23 fő 

 

Eredmény: Sajnos Gyula Városában idén is alacsony volt az óvodaköteles korú 

gyermekek száma.  

Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jó eredményt értünk el. Gyula Város 

óvodaköteles korú gyermekének mintegy 80 % -át felvettük Gyula Város Egyesített 

Óvodájába. Eredményességünk köszönhető a magas színvonalú szakmai munkának és 

véleményem szerint, óvodáink marketing tevékenységének is.  
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Statisztika 38 100 45 81 76 109 36 84

2022.05.31 42 107 46 83 79 103 42 90

Kihasználtság 84,0% 85,6% 92,0% 110,7% 105,3% 82,4% 84,0% 90,0%

Létszámadatok (számított létszám)
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Beiskolázási adatok 

 

 
 

 Tanköteles korú gyermek: 189 fő 

 Iskolába ment: 128 fő 

 Óvodában maradt: 61 fő 

 

Az előző év 80%-os átlagához képest most 68% az iskolát kezdők átlaga. Ezek a számok 

előrevetítik, hogy a következő évben több gyermek lesz, aki iskolát kezd. 

 

3.1.2 Rajzversenyen részt vett, eredményeket elért gyermekek 

 

 Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sgt-i 

Óvoda 

Ewoldt 

Elíz 

Óvoda 

Gabács

kerti 

Óvoda 

Gyula

-vári 

Óvoda 

Mágoc

si Úti 

Óvoda 

Mária-

falvai 

Óvoda 

Székhe

lyintéz

mény 

pályázatok 

száma 
10 15 22 14 6 17 12 7 

díjazottak 

száma 
3 21 8 9 2 5 3 8 

 
Egyéb óvodai pályázatok: 

- „Magyarország legszebb konyhakertje” (Bajcsy Óvoda, Mágocsi Úti Óvoda, 

Máriafalvai Óvoda) 

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

- A Magyar Parasport Napja pályázata (A Béke Sugárúti, a Máriafalvai, Bajcsy Óvoda, 

Ewoldt Elíz Óvoda, Gyulavári Óvoda, Törökzugi Óvoda részvételével) 

- Kortárs Versmondó Verseny Kárpát Medencei Döntője (Mágocsi Úti Óvoda, Gyulavári 

Óvoda) 

- Bay Z. Ált. Isk. vers- és prózamondó versenye (Gyulavári Óvoda) 

- Happy-hét pályázat (Máriafalvai Óvoda) 
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Tanköteles 16 38 16 26 25 29 13 26

Iskolába megy 12 27 13 16 16 23 9 12

Arány 75,0% 71,1% 81,3% 61,5% 64,0% 79,3% 69,2% 46,2%

Tankötelesek 2021/2022



14 
 

- Dm – A nap gyermekei pályázat (Béke Sugárúti Óvoda, Mágocsi Úti Óvoda, Bajcsy Zs. 

Úti Óvoda, Galbácskerti Óvoda) 

- Víz Világnapi pályázat: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság „Építs gátat az árvíz ellen!” 

(Béke Sugárúti Óvoda, Ewoldt Elíz Óvoda, Mágocsi Úti Óvoda, Bajcsy Zs. Úti Óvoda, 

Galbácskerti Óvoda) 

 

3.1.3 Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikéről rendelkeznek az 

óvodapedagógusok megfelelő információkkal, ismerik minden gyermek szociális 

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

azokat a pedagógiai módszereket, amelyekkel minden gyermeknél fejlődést tudnak 

elérni. 

 

Az intézményünk támogató rendszert működtet: 

 felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 

 integrációs nevelési módszereket alkalmaz, 

 tehetségműhelyekben fejleszt. 

 

Az önálló tanulás támogatása érdekében, pedagógiai programmal összhangban történnek 

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

bevezetésének megtervezése. A tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű 

gyermekek mellett a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek is 

megkülönböztetett figyelmet kapnak.  

Az intézmény pedagógusai a pedagógiai programmal összhangban alkalmazzák a 

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

 

 Angol Úszás 
Modern-

tánc 
Ovi-foci Néptánc Hittan 

Gyógy 

torna 

Bozsik 

Program 
Jóga Összesen 

Bajcsy Zs.  12  7 15 2     

Béke 

Sugárúti 
29 25 39 11 15 11 17  28  

Ewoldt Elíz 12 21  10  6 10  7  

Galbácskerti  26  12  5 2    

Gyulavári  17  12  10 5    

Mágocsi úti 9 18  23  4 6    

Máriafalvai  14  7  13 12    

Törökzug 14 15 5 14  7     

Összesen 43 111 24 77 25 72 90 85 29  

 

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

óvodáinkban a tehetségígéreteket.  
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3.1.4 Gyermekrendezvények és programok2 

2021 szeptemberétől, 2022 júliusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az 

Egyesített Óvoda: 

- 2021.09.03. „Együtt a Földért” – aszfaltrajzverseny az 5. sz. Általános Iskolában 

- 2021.09.12. KÖVIZIG – Családi nap - a Mágocsi Óvoda koordinálásával 

- 2021.09.14. Kisökörjárási Tanösvény programja a 

- 2021.09.20. Európai Mobilitási Hét – 2021. 09. 22. Autómentes nap 

rendezvénye, melynek feladatkörét - a szervezést és lebonyolítást illetően - a 

Béke Sugárúti Óvoda látta el, a hivatali megbízottakkal együtt. Az eseményen 

valamennyi óvoda képviseltette magát. 

- 2021.09.23. Implom-nap 

- 2021.09.24. Vasútmodell Kiállítás, Békéscsaba – A Béke Sugárúti Óvoda 

részvételével 

- 2021.10.2-3. Szabadtéri programok – „Muzsikál az erdő” – családi részvétettel 

- 2021.10.05. „Virágos Gyuláért” díjkiosztó ünnepség 

- 2021.10.05. „Szecesszió” – Bagyinszki Zoltán előadása 

- 2021.10.06. Az Aradi Vértanúk Emléknapja 

- 2021.10.06. Koszorúzás a Gyulavári Szoborkertben a Bajcsy Óvoda 

részvételével 

- 2021.10.18. A Magyar Festészet Napja – zártkörű megemlékezés az 

intézményekben 

- 2021.10.19. TESZEDD! Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalom – az 

Ewoldt Elíz Óvoda részvételével 

- 2021.11.21. Halloween-i kiállítás az Implom Iskolában 

- 2021.11.07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház – a 

programtervezetben szerepelt eseményen egyik intézmény sem vett részt! 

- 2021.11.10. A Kucor színház interaktív előadása, valamennyi intézmény 

részvételével, a Várszínház kamaratermében 

- 2021.11.10-12. Az 5. sz. Általános Iskola Márton napi lámpás kiállítása – a 

Székhelyintézmény részvételével 

- 2021.11.13. A szombati napot megelőző pénteki napon, azaz november 12-én 

Magyar Nyelv Napja, zártkörű megemlékezés az intézményekben, előzetes 

egyeztetések alapján. A vírushelyzetre való tekintettel nem történt közös 

ünneplés, az óvodákban a szülők kaptak lehetőséget arra, hogy meséljenek a 

gyermekeknek, ezzel erősítve a családi együttműködést. 

- 2021.11. Lámpás kiállítás Márton nap alkalmából – az 5. sz. Ált. Isk. 

szervezésében 

- 2021.11.28. Adventi délután a Gyulavári Kastélyban a Gyulavári óvodások 

szereplésével 

- 2021.11.28. Adventi vásár – városi rendezvény a Bajcsy és a Galbácskerti 

Óvodák részvételével 

- 2021.11.28. Angyalkert kialakítása, valamennyi óvoda részvételével. 

                                                           
2 Innovációs munkaközösség beszámolójából. 
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- 2021. december – A piaci fenyőállítás rendezvénye elmaradt, kivéve a 

fenyőállítást, melyre a díszeket az Egyesített Óvoda gyermekei készítették el. 

- 2022.01.17. „Klimanó” oktatói műsor 

- 2022.02.22. Lélekmozgató nap a Lila Iskolában a Törökzugi Óvoda 

részvételével 

- 2022.03.23. A Gyulavári Óvoda műsora a Gyulavári Kastélyban 

- 2022.04.06. Lila Kupa – játékos sportdélután az 5. számú Általános Iskola 

szervezésében, valamennyi óvoda részvételével 

- 2022.04.11. A Magyar Költészet Napja – valamennyi intézmény részvételével 

- 2022.04.13. Húsvéti hangolódás – városkép díszítése óvodás alkotásokkal a 

Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület megbízásából 

- 2022.05.03. A mentők napja – interaktív látogatás a Mentőállomáson 

- 2022.05.04. Bozsik Intézményi Program – Ovis Grassroots Fesztivál 

- 2022.05.04. Anyák napi megemlékezés a gyulavári Kastélykert 

Nyugdíjasházban a Gyulavári Óvoda műsorával 

- 2022.05.06. Magyar Sport Napja – Gyulavári Óvoda részvételével 

- 2022.05.07-08. Virágok Fesztiválja – A Mágocsi, Gyulavári, Béke Óvoda 

részvételével 

- 2022.05.14. V. Ovi-foci Torna – a Karácsonyi J. Ált. Isk. szervezésében 

 

Intézményünk kiemelt rendezvénye:  

 

Valamennyi tagintézmény folyamatosan részt vett a könyvtári programokban, valamint 

a helyi, gyermekeknek szóló színházi előadásokon. A fent említett rendezvényeken kívül 

számos tagintézmény vett részt egyéb, óvodájukat érintő önálló programokon, melyekről 

maguk az óvodák számolnak be éves tevékenységeik bemutatásában. 

A rendezvények során továbbra is folyamatos visszajelzések érkeztek az Egyesített 

Óvoda által szervezett események színvonalas szervező munkájáról. A gyermekek 

megannyi fellépése, szereplése során maximális elégedettség kísérte felkészítő 

munkánkat, s a gyermekek fantasztikus teljesítményét. Programjainkba kellő 

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

meg e területen az óvodák hatékony működése.  

 

3.1.5 Pályázatok 

 

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

programokat minden évben támogatják az alapítványok. 
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Eredmény 2021-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 4 óvodai 

alapítvány pályázott.  

 Működési- Szakmai pályázat 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda 300.000 Ft 

Béke Sugárúti Óvoda 1.000.000 Ft 

Ewoldt Eliz Óvoda 500.000 Ft 

Törökzugi Óvoda 300.000 Ft 

 

2022-ben: Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázaton: 5 óvodai alapítvány 

pályázott.  

 Működési – Szakmai pályázat 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda 150.000 Ft 

Béke Sugárúti Óvoda 1.600.000 Ft 

Mágocsi Úti Óvoda 150.000 Ft 

Máriafalvai Óvoda 340.000 Ft 

Törökzugi Óvoda 150.000 Ft 

 

3.1.6 Egyéb 

    

 Törökzugi Óvoda - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi- 

Sport Program” pályázat benyújtásra került Ovi -sport Pálya megépítése céljából. A 

pályázathoz önérőt biztosít Gyula Város Önkormányzata 6.000.000 forint, illetve a 

Gyulahús Kft. TAO felajánlás 13.000.000 forint értékben. 

A pályázat pozitív elbírásban részesült, kivitelezése 2023 tavaszán esedékes. 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, 

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

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

innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményben. A szervezeten belüli információáramlás 

hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának. 

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

érdekében a munkaközösségi tervekben meghatározott rendszerességgel találkoztak, szakmai 

konzultációkban, illetve szakmai műhelymunkákban vettek részt. 

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

együttműködésnek a feltételeit. Hallgassuk meg a kollégáktól érkező visszajelzéseket, 

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

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

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

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

karbantartói csoport megbeszélések segítették a feladatok elvégzését.  
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4.1 Kiemelt nevelési feladatunk volt: 

A Szakmai munkaközösség nevelőtestületi és vezetői körben történő témajavaslat felmérése 

alapján a 2021/22-es nevelési év kiemelt feladata:  

- 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. Tervezési dokumentumok összegyűjtése (zöld mappa 

bővítése). Feldolgozást segítő feladatlap gyűjtemény elkészítése (ajánlásként). 

 

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 összeségében hozhatják az elvárt eredményt. Óvodapedagóguskén, 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 

mindennapossá válása. Gyermekek révén bízunk benne, hogy családtagjaikat is be 

tudjuk kapcsolni a fenntartható fejlődésre „nevelés” folyamatába.   

 

Ebben a nevelési évben megtörténtek: 

- Csoda hetek megtartása (legalább 2 db / év) 

- ÖKO szemlélet- ÖkoAnyu Workshopp 

- Zöld mappában segédanyag bővítése 

- Konkrét témában, segédanyag kidolgozása (elméleti anyag, feladatlapok, 

játéktevékenységek….) 

 

4.2 Őszi nevelési értekezlet: 

2021.11.04. 9 00 óra  

Helyszín: Gyula Vigadó 

 

Előadó: Dr. Kádár Annamária 

Téma: Konfliktuskezelés az óvodában  
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Eredmény: Nagyon sok gyakorlati példát hallhattunk a konfliktuskezelés módszereit 

illetően. Minden kolléga, olyan új információhoz jutott, melyet be tud építeni mindennapi 

munkájába. Az előadás hangulata felejthetetlen volt. 

 

4.3 Tavaszi nevelési értekezlet: 

2022.04.14. 9 00 óra  

Helyszín: Gyula Vigadó 

 

Előadó: Nagy Réka „Ökoanyu” 

Téma: Fenntartható fejlődés  

 

Eredmény: Fenntartható fejlődés- életmódváltás, mely folyamatos fejlődés útján jön létre. 

Minél több tudásunk van róla, annál jobban látjuk a hiányosságokat. Az életmódváltás 

lapjait mindenki elsajátíthatta az előadás során. Az előadást követő Workshopp-on pedig 

olyan csoportos barkácsoláson vehettünk részt, amit mindennapi munkánk során a 

gyermekekkel is hasznosítani tudunk, szemléletformálás első eszközeként. 

 

4.4 DIFER mérés eredményei, összehasonlítása az előző év mérésével és az országos 

átlaggal:  

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

4. életévüket, de még nincsenek 5 évesek. 

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

5. életévüket, vagy attól idősebbek. 
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Az 5. életévüket betöltött és idősebb gyerekeknél kimutatható a fejlesztések következtében 

bekövetkező pozitív változás. Ez évi eredmények az azonos korú gyermekeknél 

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

átlagot is. 

  

4.5 DIOO program működtetése 

A Bajcsy-Zsilinszky úti Óvoda 5 éve működteti a „Digitális Okosjáték Óvodásoknak” nevű 

nagysikerű programot. A gép 16 területen egymás után nehezedő feladatokat állít a 

gyermekek el. Ebben az évben 16 nagycsoportos gyermek számára vásároltunk tokent az 

eszközhöz, melyet heti rendszerességgel használtak. 

 

4.6 További feladataink voltak 

 Pedagógus előmeneteli rendszer működtetése. 

Feladatunk volt: motiválni a kolléganőket az önkéntes jelentkezésre 

 

2022-ben a következő kolléganők minősültek, vagy minősülni fognak: 

 

Óvoda Pedagógus Célfokozat Eredmény 

Gyulavári Óvoda 
Árgyelánné Patka 

Barbara 
Pedagógus II. 99% 

Máriafalvai Óvoda 
Bacsóné Szatmári 

Anita 
Pedagógus II. 2022. október 11. 

 

Ez az eredmény is azt igazolja, hogy óvodapedagógusaink magas szinten végzik 

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

felkészítése. 

Feladatunk volt:  

- az Országos tanfelügyeleti kézikönyv megfelelő szintű ismerete, 

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

határidőre az OH által működtetett informatikai rendszerbe, 

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

Cél: Sikeres szakmai ellenőrzés elérése. 

 

Vezetői tanfelügyeleten vettek részt: 

Név Megjegyzés Állapot Eredmény 

Dr. Rauszné Bota 

Flóra Tímea 

Intézményvezetői 

ellenőrzés 
Megtörtént 94% 

Szabóné Arató 

Klára 

Intézményvezetői 

ellenőrzés 
2022. november 15.  

 

A vezetői tanfelügyelet során a vezető munkáját ellenőrzik, a vezető pályázata, a 

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók alapján. Mindezeket megelőzik a 

kérdőíves felmérések, azok összegzett eredményei, dokumentumelemzés. A helyszínen 

interjú készül a vezetővel és munkáltatójával. Ezt követően a bizottság készít egy 

jegyzőkönyvet, melyben leírtak alapján a vezetőnek önfejlesztési tervet kell készítenie. 

Mindez kétévente ismétlődik. 

 

Intézményi és pedagógus tanfelügyelet ebben a nevelési évben nem volt. 

 

 Humán erőforrás szakmai kompetenciájának erősítés továbbképzések által.  

Feladatunk volt:  

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

OH által kínált ingyenes képzések figyelemmel kísérése, megismertetése a 

kolléganőkkel, 

Cél: Magasan kvalifikált óvodapedagógusok 

 

Összegzés:   

Intézményünkben a 2021/2022-es nevelési év folyamán összesen 765 órát töltöttek 

továbbképzéssel a pedagógusok. Ez az óraszám, több mint kétszerese a tavalyi továbbképzési 

óráknak. 

- Diplomát adó képzést kezdett: 1 fő, gyógypedagógia – logopédia szakon, 

- Oktatási Hivatal által szervezett 30 órás továbbképzés: 12 fő 

 

Egyéb továbbképzések: 

- 2x5 órás továbbképzés, mely a diabétesszel élő óvodások ellátására készítette fel a 

pedagógusokat: 36 fő. 

- Ugyanennek a továbbképzésnek az első 5 óráját 6 fő végezte el. 
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22 óvodapedagógus vett részt az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett online konferencián, 

mely az EpiPen injekció használatáról szól. Ugyanebben a témakörben Dr. Beke Szilvia tartott 

előadást, továbbképzést a Mágocsi Úti Óvodában az érdeklődőknek. 

 

4.7 Szakmai találkozások 

 Rendszeres találkozók az óvodai szakmai munkaközösségi tagokkal, melyen a kiemelt 

nevelési feladatok tervezésének, szervezésének, végrehajtásának aktuális megbeszélése 

történik. 

 A szakmai munkaközösség több kapcsolattartási formát alkalmazott. Túlsúlyba kerültek 

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

folyamatok működtetése indokolta. 

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

 Szakmai látogatásokra került sor, amelyet az intézményvezető, intézményvezető- 

helyettesek, és a szakmai munkaközösség vezető végzett. Minden tagintézményben 

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

folyamatoknak megfelelően.  

 Teljes nevelési évben folytattuk a pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés 

eredményeinek feltöltését az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe. 

 

4.8 Nyári nyitvatartási idő 

Az Egyesített Óvoda egész évben biztosítja a gyerekek ellátását. Óvodáink felváltva 

zárnak be a nyári időszakban, 4 hétre. Július 18-tól augusztus 26.-ig. Ezen időszak alatt, 

minden esetben ügyletet tart 2 tagintézmény. Előzetes felmérés alapján, tagintézményeink 

51% -os kihasználtsággal működtek. 

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

biztosítottunk idén egy nyári tábornak, mely változatos lehetőséget nyújtott a családok 

számára. 

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

Vezetője: Somi Margó jógaoktató/szülő 

Helyszín: Mágocsi úti Óvoda 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

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

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

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

a lehetőségeket, ahol a környezet számára bemutathatja eredményeit és feladatvállalásával 

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

 

Feladataink: 

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kidolgozása, kialakítása megtörtént tagintézményi és intézményi 

szinten is. 

 Az együttműködések tartalma szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése részlegesen megtörtént. (szülői kérdőívek) 
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 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, 

továbbá a tagintézményekben közösségi, vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi 

szerepvállalás is. 

 Az érettségihez szükséges közösségi szolgálatra- diákmunka keretén belül óvodánkban 

21 diákot fogadtunk. 

 Szakmai gyakorlatukat intézményünkben eltöltött hallgatók száma: 

Óvoda 

Gál Ferenc 

Főiskola 

Pedagógiai 

Kar Szarvas 

ELTE 

Tanító és 

óvodapedagó

gusi kar 

Soproni 

Egyetem 

Benedek E. 

Pedagógiai 

Kar 

BEST - 

WORK 

Pedagógiai 

felnőttképzés, 

Gyermekpszi

chológiai 

konzulens 

képzés 

BEST - 

WORK 

Pedagógiai 

felnőttképzés, 

dajka képzés 

Bajcsy Zs. Óvoda      

Béke sgt. Óvoda 2   1  

Ewoldt E. Óvoda     1 

Galbácskerti Óvoda 1     

Gyulavári Óvoda 1  1   

Mágocsi úti Óvoda 2 1    

Máriafalvai Óvoda     1 

Székhelyintézmény      

 

Fontosnak tartjuk a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítását. Első 

kapcsolattartási forma a gyermek óvodába lépése előtt a családlátogatás. Kapcsolattartási 

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

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

mindennapi tevékenységeinkbe, ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe, kérdőívek 

segítségével igyekszünk mérni elégedettségüket.  

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

mindennapi élet eseményeit projektoros kivetítéssel szülői értekezleten mutatjuk be. Nagyobb 

rendezvényeinkről a Gyula Televízió és a Gyulai Hírlap ad tájékoztatót. 

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

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

meghatározását, akikkel általánosan tartunk kapcsolatot. A tagintézmények arculatuknak 

megfelelően alakították külső partneri kapcsolataikat. Együttműködési megállapodások 

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

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

üzemorvos, stb.) megfelelően tartjuk a kapcsolatot. 

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

tájékoztatót ad a tagintézmények rendezvényeiről. 
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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, Törökzugi Óvoda, 

Gyulavári Óvoda). Önkormányzati felújítási keretből idén a Béke Sugárúti Óvoda 

kazánjai lettek újra cserélve és a tetőszerkezet részben fel lett újítva. Megjavították a 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda hátsó épületének tetőszerkezetét, csapadékvíz 

elvezetését. 

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.  

 

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. 
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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 és egyre több helyen gumitéglás felületek váltják 

egymást, valamint nagyméretű homokozók (melyből 3 darab komplett felújításon esett 

át) állnak a gyermekek rendelkezésére. Minden eszközünk rendelkezik engedéllyel, 

valamint időszaki ellenőrzésekkel.  

Jelentős pályázati forrásból a Gyulavári Óvoda udvari játékai bővültek egy 

hintával, 8 funkciós mászókával. A Máriafalvai Óvodában szintén egy 8 funkciós 

mászókával és egy mókuskerékkel bővült az udvar. 

Galbácskerti Óvoda eszköz és kerékpártárolója, képviselői támogatásból elkészült. 

Költségvetésünkből a 2021-2022-es nevelési évben az alábbi beszerzések voltak 

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

munkafeltételeit javították: 

 

2021. szeptember 

Bajcsy DIOO 172 720 Ft 

Galbácskert tornaszőnyeg 29 480 Ft 

Galbácskert fejlesztő eszköz gördeszka 14 489 Ft 

Mágocsi sz.gép 99 990 Ft 

Törökzug fűnyíró 92 118 Ft 

Titkárság laptop 208 979 Ft 

2021. október 

Bajcsy sz.gép, monitor 132 490 Ft 

Béke szárítógép 110 228 Ft 

Ewoldt takarítógép 54 685 Ft 

Ewoldt 4db öltözőszekrény 347 860 Ft 

Galbácskert porszívó 22 990 Ft 

Gyulavári takarítógép 54 685 Ft 

Gyulavári webkamera, hangszóró 10 480 Ft 

Mágocsi szeletelőgép 18 890 Ft 

Mágocsi vízforraló 7 079 Ft 

Mágocsi személy mérleg 2 984 Ft 

Mágocsi varrógép 5 504 Ft 

Mágocsi ventilátor 33 858 Ft 

Mágocsi hűtő 61 409 Ft 

M.falva hangszóró, egér 10 970 Ft 

M.falva hernyó alagút fejlesztő játék 96 290 Ft 

Törökzug klíma 287 200 Ft 

Törökzug mászófal szőnyeggel 770 954 Ft 

Törökzug mosógép 92 906 Ft 

Törökzug csákány 4 041 Ft 

Törökzug 3db porszívó 80 970 Ft 

Titkárság fűtőpanel görgős lábbal 76 471 Ft 

Titkárság létra 46 791 Ft 
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Titkárság irodaszék 31 490 Ft 

Titkárság íróasztal 2db 84 800 Ft 

Titkárság függöny, tükör, sötétítő, székpárna 126 773 Ft 

Titkárság 4db egér 11 960 Ft 

Titkárság számítógép 95 000 Ft 

Titkárság légtisztító 148 410 Ft 

Titkárság 2db laptop, pendrive 374 459 Ft 

Titkárság 2db fogas 58 578 Ft 

Titkárság mobil telefon 58 789 Ft 

játékok 8 óvoda 1 082 010 Ft 

2021. november 

Ewoldt 30db pohár 10 650 Ft 

Mágocsi termosz 13 630 Ft 

Törökzug akkus fúró 19 999 Ft 

Titkárság vágó és domborítógép 45 899 Ft 

2021. december 

Törökzug játék 42 550 Ft 

Titkárság 36db tányér, 4db tál 44 670 Ft 

Titkárság evőeszköz készlet 32 166 Ft 

fejlesztő játékok 58 580 Ft 

2022. január 
Törökzug falivonalvezető-macska 12 990 Ft 

Titkárság 17db tányér, 4db tál 20 095 Ft 

2022. február 
Titkárság vízforraló 13 990 Ft 

Titkárság mikro 33 999 Ft 

2022. április 

Bajcsy 75db tányér, 30db pohár, hűtőhőmérő, 6db kávés 

csésze, 12db kávéskanál 65 579 Ft 

Béke 75db tányér, 30db pohár, 25db tálka 65 579 Ft 

Ewoldt 2db lapátkanál 2 502 Ft 

Galbácskert 90db tányér, 30db pohár 68 086 Ft 

Gyulavári 120db tányér, 70db pohár 112 700 Ft 

Mágocsi 75db tányér 43 974 Ft 

Máriafalva 75db tányér, 4db tál 69 216 Ft 

Törökzug dekopírfűrész 45 487 Ft 

Törökzug 75db tányér, 60db pohár, 7db tál, 4db uzsonnás 

doboz 93 445 Ft 

2022. május 

Bajcsy mérleghinta 309 880 Ft 

Bajcsy szivattyú, tömlő, szórófej 63 009 Ft 

Ewoldt salátás csipesz 1 196 Ft 

Galbácskert szivattyú, tömlő, szórófej 63 009 Ft 

Gyulavári szivattyú, tömlő, szórófej 63 009 Ft 

Mágocsi szivattyú, tömlő, szórófej 63 009 Ft 

M.falva szivattyú, tömlő, szórófej 63 009 Ft 

Törökzug szivattyú, tömlő, szórófej, gy.szedő, gereblye, 

nyél, metszőolló 87 951 Ft 

Törökzug locsolótömlő 27 705 Ft 

Titkárság metszőolló, duplakapa 7 223 Ft 

2022.június 

Máriafalva kombinálteszköz 1 158 240 Ft 

Törökzug fektetőtároló 15 970 Ft 

Titkárság 7db asztal, 21db szék 429 103 Ft 

összesen:   8 287 879 Ft 
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2022. nyarán az előző évek fejlesztendő területeiből sikerült megvalósítanunk egy 

kiemelkedően fontosat, 5 óvoda udvarán fúrt kutat létestettünk. Így minden óvodánk 

rendelkezik most már locsolásra alkalmas kúttal. 

 

Fejlesztendő terület: 

 

Mai világunkban elengedhetetlen a megújuló energiák használata nem csak a 

rezsicsökkentés miatt, de a fenntartható életmód kialakítása miatt is. Így óvodáink 

korszerűsítése, ilyen irányban is nagyon fontossá vált. Természetesen ezt csak 

fenntartónkkal karöltve tudjuk megvalósítani 

 

6.2 Személyi feltételek 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 

határozza meg. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok 

foglalkoztak a gyermekekkel.  

 

Személyi állományunk: 94 fő, ebből: 

 

 Óvodapedagógus: 53 fő, ebből: 

  - Intézményvezető: 1 fő 

  - Intézményvezető helyettes 3 fő  

  - Tagintézmény – vezető: 5 fő 

 Óvodai pszichológus: 1 fő (fél állásban)  

 Óvodai nevelést segítők: 40 fő, ebből: 

 - óvodatitkár: 2 fő 

 - pedagógiai asszisztens: 8 fő 

 - óvodai dajka: 26 fő 

 - karbantartó: 4 fő 

 

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

kezelésére alkalmas kollektívával rendelkezünk.  Kiemelten kezeltük a helyi sajátosságokból 

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

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

jelenleg az 53 óvodapedagógusból: 

 

 Mesterpedagógus:  3 fő 

 Pedagógus II. fok:  23 fő 

 Pedagógus I fok:  26 fő 

 Gyakornok:  1 fő 
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Kimutatás Gyula Város Egyesített Óvodája alkalmazottainak keresőképtelen 

napjairól 2021. szeptember 01. és 2022. május 31. közötti időszakban 

 

Óvoda neve: Táppénzes napok száma (munkanap) összesen: 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 79 

Béke sgt. Óvoda 207 

Ewoldt Elíz Óvoda 98 

Galbácskerti Óvoda 61 

Gyulavári Óvoda 400 

Mágocsi Úti Óvoda 299 

Máriafalvai Óvoda 26 

Székhely (Törökzugi Óvoda) 163 

Titkárság 2 

Mindösszesen: 1335 

 

93 fő volt táppénzen, 1335 munkanap = 10.680 munkaóra. A helyettesítést belső 

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

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

megszervezése.  

 

6.2.1 Intézményvezető helyettesek, tagintézmény - vezetők 

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

csoportjukban dolgozva mindent elkövettek a gyermekek nevelésért, valamint a vezetői 

kihívásokat is a legtöbbször maximálisan teljesítették. Igyekeztünk a kommunikációs - 
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információs hálót hatékonyan működtetni. A vezetők a leadandó feladatokat általában 

pontosan küldték el, megfelelő időben tájékoztattak az egyes eseményekről, 

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

amelyek méltón tükrözték óvodáink egyedi arculatát.  

Óvodapedagógusok 

A csoportok szervezésében az igényekhez és lehetőségeinkhez igazodunk, így 

tagintézményeinkben vegyes életkorú, ill. azonos életkorú gyermekekből álló csoportot 

egyaránt működtetünk. Minden óvodában egymást támogató, környezetük igényeit jól 

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

gyermekeket.  

Nevelési filozófiánk terén a gyermekközpontúság érvényesítését, eddigi nevelési 

értékeink megőrzését, a gyermeki személyiségben rejlő lehetőségek kiteljesítését 

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

egészséges, érzelmi biztonságot nyújtó, aktív cselekvésre ösztönző légkörben 

nevelkedjenek. Felelősnek érezzük magunkat azért, hogy a gyermekek fejlődése 

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

segíthetik működésünk és pedagógiai munkánk színvonalának emelését 

 

6.2.2 Óvodai nevelést segítők 

Óvodatitkárok 

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

Két óvodatitkár végzi a személyi anyaggal kapcsolatos adminisztrációt, a 

változásjelentéseket. A nagy intézmény megköveteli, hogy az óvodatitkárok személyesen 

ismerjék az alkalmazottakat, minden problémájukat próbálják tapintatosan, gyorsan 

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

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

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

után.  

 

Pedagógiai asszisztensek 

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

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

vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végezték. A 

gondjukra bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartoztak. 

Gondoskodtak a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása 

szerint. Kiemelkedő volt a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és 

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

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

körülményeinek megteremtése, a balesetek elkerülésének kivédése, a 

tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosítása, az óvodai ünnepségek, 

hagyományok megszervezése, lebonyolítása. Figyelemmel kísérték a csoportra, 

gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását felelősségteljesen segítették.  
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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 

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

óvónők nevelő munkáját is. Gyermekszerető viselkedésükkel, személyi 

gondozottságukkal, kommunikációs és beszédmintájukkal hatnak az óvodás gyermekek 

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

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

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

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

dolgukat.  

 

6.3 Szervezeti feltételek 

Intézményi struktúránk a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, amely 

megmutatja a dolgozók kapcsolatrendszerét. 

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

tartalmaz. 

 

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  
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Gyula Város Egyesített Óvodája 

Innováció, jó gyakorlatok és rendezvényszervezés munkaközösség 2021/2022-es 

tanévértékelő beszámoló 

 

„Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amid van, és a többivel ne törődj!” 

Theodore Roosevelt 

 

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 

• Szabuka Kozma Zita - Ewoldt Elíz Óvoda 

• Tóth Melinda - Galbácskerti Óvoda 

• Mohai Tiborné – Bajcsy Óvoda 

• Budai-Szűcs Éva – intézményvezető-helyettes 

 

ll. Tárgyi feltételek 

Ahogy az éves tervünkben már olvasható volt, az elmúlt évek hiányos feltételei az idei évre 

normalizálódtak. Az intézményekben szinte hiánytalanul található a pedagógusok számára 

laptop, csoportonként egy áll a kolléganők rendelkezésére az online munka ellátására.  

Az adatgyűjtés, dokumentálás összesítésére valamennyi munkaközösségi tag rendelkezik a 

szükséges pendrive-al, ami éveken keresztül hiányzott.  
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Egyetlen probléma, a még mindig saját eszközzel készített fényképek készítése a 

dokumentáláshoz, melyeknél nemcsak minőségi, hanem etikai problémák is felmerülnek. A 

magán tartalmakkal teli telefonokon vegyesen vannak jelen az óvodai élet fotói, melyek 

lementése, tárolása plusz feladatokat okoz.  

 

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 

 

Rendezvénykoordinációs feladatok 

• 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 

 

Egyéb kezdeményezések támogatása 

 

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

feltérképezze azokat lehetőségeket is, melyek az előzőekben említett kategóriákba nem 
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sorolhatók bele, mégis országos, megyei, városi szintű kezdeményezések. Értékes lehetőségek, 

melyekkel színesíthetjük óvodánk életét, tovább bővítve a megismerés folyamatát, a 

tapasztalatszerzést a gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt, valamint hasznos segítséget 

nyújthatunk a példamutatás tanító jellegével.  Ilyenek lehetnek például nemes célú közös 

gyűjtések, természetvédelmi vagy lélekmozgató eseménysorozatok, stb.   

 

Feladatkörünk bővítése: 

Gyula Város Egyesített Óvodája városi hirdetőoszlopának aktualizálása 

- Eddigi feladataink bővítéseként februártól a munkaközösség további tevékenységéhez 

tartozik Gyula Város Egyesített Óvodájának a városban elhelyezett hirdetőoszlopának 

a folyamatos megújítása, rendezése.  

- Ennek megfelelően meghatároztuk a koncepciót, mely szerint az aktualitás hogyan, 

miként jelenjen meg valamennyi óvodát képviselve.  

 

lV.  Kapcsolattartás  

 

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

Elsődleges, minden tevékenységünk engedélyét adja az egyesített óvoda vezetője. 

Állandó kapcsolattartásra van szükségünk a tagóvodák vezetőivel, pedagógusokkal, szülőkkel, 

gyermekekkel, az óvodák technikai dolgozóival. 

Az idei évben a szakmai munkaközösség nem keresett bennünket kapcsolattartás céljából. 

A polgármesteri hivatal oktatási és kulturális osztályának munkatársaival éves kapcsolatunk 

van a városi rendezvények koordinálása tekintetében. Az előző évi hiányosságok ebben az 

évben rendeződtek. 

Szintén a rendezvények tekintetében állandó kapcsolatban vagyunk a Gyulai Kulturális és 

Rendezvényszervező Nonprofit Kft. munkatársaival.  

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

Közhasznú Egyesület rendezvényein.  

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

kölcsönösen támogató volt a partnerségünk, melyet az idei évben egyszemélyben az Egyesített 

Óvoda vezetője, Makráné Gombkötő Zita vett át.   

Továbbra is sikeres együttműködést folytattuk a gyulai vasútállomás MÁV-csoportjának 

vezetőségével.  

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

Igazgatóság. 

Partnerünk a Gyulai Városszépítő és Környezetvédő Egyesület, akikkel minden évben együtt 

veszünk rész a húsvéti ünnepet megelőző városkép kialakításában. 

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

a Hatodik Érzék a Fogyatékkal Élőkért Egyesülettel, valamint Alt Norbert alpolgármesterrel 
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tartunk közvetlen kapcsolatot, bár sajnos az idei évben ismét elmaradt, de a múlt emlékeit őrizve 

reményekkel teli várjuk a folytatást. 

Az Együtt Gyulaváriért Kulturális, Környezetvédelmi, Ifjúsági és Szociális Közhasznú 

Egyesület együttműködésével évente kerül megrendezésre a Gyulavári Napok programsorozat. 

 

V. A járványhelyzet által kialakult speciális helyzethez való alkalmazkodás megoldásai 

 

A munkaközösség a megbeszéléseit jól átgondoltan tervezte és szervezte. Az őszi és a téli 

járványhelyzet fokozott figyelmet és védelmet igényelt. Az online-módra nem kellett áttérnünk 

és a szükséges óvintézkedések betartásával a zárt teret sem kellett szabadtérire cserélnünk.  

Továbbra is igyekeztünk megosztani az online koncerteket, színházi, bábszínházi programokat. 

A szülők számára online előadásokat kerestünk és továbbítottunk  

Voltak olyan óvodai rendezvények, melyeket kizárólag belső programként, a vírushelyzet 

biztonsági előírásainak eleget téve, csak óvodai csoport szinten terveztük és valósítottuk meg 

 

VI. Pályázatok 

 

A rajzpályázatokon kívüli egyéb pályázatok: 

-  „Magyarország legszebb konyhakertje” pályázat 

- A Magyar Parasport Napja pályázata  

- Virágos Gyuláért pályázat, Virágos Intézmény kategóriában 

- „X. Kortárs Versmondó Verseny Kárpát Medencei Döntője 

- Bay Zoltán Általános Iskola vers-, és prózamondó versenye 

- Happy – hét –A legegészségesebb választás a víz címmel.  

- Boldogságprogram 

- Nap gyermekei pályázat – „Van új kalap a Nap alatt!” 

 

VII. Rendezvények 

 

2021 szeptemberétől 2022 májusáig az alábbi rendezvényeken jelent meg az Egyesített Óvoda:  

- 2021.09.03. „Együtt a Földért” – aszfaltrajzverseny az 5. sz. Általános Iskolában 

- 2021.09.12. KÖVIZIG – Családi nap - a Mágocsi Óvoda koordinálásával 

- 2021.09.14. Kisökörjárási Tanösvény programja a 

- 2021.09.20. Európai Mobilitási Hét – 2021. 09. 22. Autómentes nap rendezvénye, 

melynek feladatkörét - a szervezést és lebonyolítást illetően - a Béke Sugárúti Óvoda 

látta el, a hivatali megbízottakkal együtt. Az eseményen valamennyi óvoda képviseltette 

magát. 

- 2021.09.23. Implom-nap 

- 2021.09.24. Vasútmodell Kiállítás, Békéscsaba – A Béke Sugárúti Óvoda részvételével 

- 2021.10.2-3. Szabadtéri programok – „Muzsikál az erdő” – családi részvétettel 

- 2021.10.05. „Virágos Gyuláért” díjkiosztó ünnepség 
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- 2021.10.05. „Szecesszió” – Bagyinszki Zoltán előadása 

- 2021.10.06. Az Aradi Vértanúk Emléknapja 

- 2021.10.06. Koszorúzás a Gyulavári Szoborkertben a Bajcsy Óvoda részvételével 

- 2021.10.18. A Magyar Festészet Napja – zártkörű megemlékezés az intézményekben 

- 2021.10.19. TESZEDD! Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalom – az Ewoldt 

Elíz Óvoda részvételével 

- 2021.11.21. Halloween-i kiállítás az Implom Iskolában 

- 2021.11.07. Erkel születésének évfordulója, Erkel Emlékház – a programtervezetben 

szerepelt eseményen egyik intézmény sem vett részt! 

- 2021.11.10. A Kucor színház interaktív előadása, valamennyi intézmény részvételével, 

a Várszínház kamaratermében 

- 2021.11.10-12. Az 5. sz. Általános Iskola Márton napi lámpás kiállítása – a 

Székhelyintézmény részvételével 

- 2021.11.13. A szombati napot megelőző pénteki napon, azaz november 12-én Magyar 

Nyelv Napja, zártkörű megemlékezés az intézményekben, előzetes egyeztetések 

alapján. A vírushelyzetre való tekintettel nem történt közös ünneplés, az óvodákban a 

szülők kaptak lehetőséget arra, hogy meséljenek a gyermekeknek, ezzel erősítve a 

családi együttműködést. 

- 2021.11. Lámpás kiállítás Márton nap alkalmából – az 5. sz. Ált. Isk. szervezésében 

- 2021.11.28. Adventi délután a Gyulavári Kastélyban a Gyulavári óvodások 

szereplésével 

- 2021.11.28. Adventi vásár – városi rendezvény a Bajcsy és a Galbácskerti Óvodák 

részvételével 

- 2021.11.28. Angyalkert kialakítása, valamennyi óvoda részvételével. 

- 2021. december – A piaci fenyőállítás rendezvénye elmaradt, kivéve a fenyőállítást, 

melyre a díszeket az Egyesített Óvoda gyermekei készítették el. 

- 2022.01.17. „Klimanó” oktatói műsor 

- 2022.02.22. Lélekmozgató nap a Lila Iskolában a Törökzugi Óvoda részvételével 

- 2022.03.23. A Gyulavári Óvoda műsora a Gyulavári Kastélyban 

- 2022.04.06. Lila Kupa – játékos sportdélután az 5. számú Általános Iskola 

szervezésében, valamennyi óvoda részvételével 

- 2022.04.11. A Magyar Költészet Napja – valamennyi intézmény részvételével 

- 2022.04.13. Húsvéti hangolódás – városkép díszítése óvodás alkotásokkal a Gyulai 

Városszépítő és Környezetvédő Egyesület megbízásából 

- 2022.05.03. A mentők napja – interaktív látogatás a Mentőállomáson 

- 2022.05.04. Bozsik Intézményi Program – Ovis Grassroots Fesztivál 

- 2022.05.04. Anyák napi megemlékezés a gyulavári Kastélykert Nyugdíjasházban a 

Gyulavári Óvoda műsorával 

- 2022.05.06. Magyar Sport Napja – Gyulavári Óvoda részvételével 

- 2022.05.07-08. Virágok Fesztiválja – A Mágocsi, Gyulavári, Béke Óvoda részvételével 

- 2022.05.14. V. Ovi-foci Torna – a Karácsonyi J. Ált. Isk. szervezésében 
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Valamennyi tagintézmény folyamatosan részt vett a könyvtári programokban, valamint a 

helyi, gyermekeknek szóló színházi előadásokon, az Erkel Ferenc Művelődési Központban 

megrendezett ingyenes bábelőadáson.  

A Víz Világnapja programja az idei évbe is elmaradt, helyette díjmentesen interaktív 

bemutatón vehetett részt minden óvoda a Tájvízházban.  

A fent említett 38 rendezvényen kívül számos tagintézmény vett részt egyéb, óvodájukat 

érintő önálló rendezvényeken, melyekről maguk az óvodák számolnak be éves 

tevékenységeik prezentálásában. 

 

VIII. Rendezvények, programok, előadások, tanfolyamok, kezdeményezések, pályázatok 

(gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak) online felületen meghirdetve:  

 

- Nagy népmese kihívás 2021.  

https://magyarrahangolva.hu/nepmese-kihivas-

2021/?fbclid=IwAR0G9QBvIjowa0Dg--

dysbNDUar1IR9b8X99dzEr3ZZREIuZa7r8LHN05DM 

- Pedagógus Expo 2021. – Lara Mesék Társulat 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1728229844042370&id=77032

4053166292 

- Felhívás a Magyar Népmese Napja alkalmából 

https://www.cseperedik.hu/post/felh%C3%ADv%C3%A1s-a-magyar-

n%C3%A9pmese-napja-alkalm%C3%A1b%C3%B3l-

2021?fbclid=IwAR3t_AMSMkNot6GvMLih24QJbcbrxzOEHv4w8_X55YkVt2L83_

WddgZkjM4 

- 2021. 10. 09. Szüreti Forgatag – családoknak, gyermekeknek 

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának programja 

- 2021. 10. 02. Nyitott Főzdék Napja – gyermekműsorral 

A Gyulavári Kastély programja 

- 2021. 10. 14. „Összetartozunk” – Magyar-székely kulturális programsorozat – 

felnőtteknek 

- 2021. 10. 16. Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont – szabadtéri játszóház egy 

héten keresztül – program családoknak, gyermekeknek 

https://www.facebook.com/GyulaiAlmasykastely/posts/4494856517275391 

- Csillagösvény Labirintus – családi program 

https://csillagosveny.com/?fbclid=IwAR3bX3RO_hWlREmaq7Q_CchNR9i4ZCK1Jv

NPTsZNlup0t9XGSo5QmqtiXx8 

- II. Pozitív Pedagógia és Nevelési Konferencia 

https://programok.pozitivpedagogia.hu/?fbclid=IwAR1dMJPMcPPGsgND_YCndH_S

xA4i3olIOfRmmw9794ObnUepJKcfyR3MIGY 
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- 2022. 12. 06. Nagy Ervin mesél Mikulás napján 

https://www.facebook.com/events/1259346427868427 

- Csabagyöngye Kulturális Központ: Vadak ura – családi musical 

https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/posts/461892675149520

6 

- Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz Akció kampánya 

https://www.facebook.com/BTESZ/posts/4616456261724510 

- Nébih Oktatási Nagyköveti Program 

http://nebihoktatas.hu/nebih-oktatasi-nagykoveti-program-programszabalyzat-es-

adatkezelesi-tajekoztato/?fbclid=IwAR2M2YHG-

diw6rm58GMETyds1AJlMvWV5zrRwsgnFoWYeXrVeyVG5Dczzi8 

- Rajzpályázat: A te bolygód, a te jövőd! 

https://www.facebook.com/groups/gyermekrajzpalyazatok/permalink/1806295622894

503 

- 2021. 12. 22. Online Alma koncert 

https://www.facebook.com/uzletsor/posts/946617019609051 

- Országos Magyar Méhészeti Egyesület rajzpályázata 

https://www.facebook.com/OMMEOFFICAL/posts/2729903293970001 

- „Tégy jót, varázsolj mosolyt!” – kreatív pályázat 

https://azutaboldogsaghoz.hu/gyerekpalyazat/?fbclid=IwAR01NQtBpBDgswoGQq6Y

4Z2u_iypTwU76Ve-4Z_Toc4Eg9CBoRPQqizdQyE 

- 2022. 12. 25. Karácsonyi cirkusz – online bemutató 

https://www.facebook.com/events/s/karacsonyi-cirkusz-the-show-

mu/426365852558196/ 

- Plukkido pályázat 

https://plukkido.hu/palyazat-2021-

tel/?utm_source=fb&utm_medium=adsman&utm_campaign=ovodai&utm_content=p

alyazz&fbclid=IwAR33p9avy2cCKb6p-gXhAAniRg7DfAkh7ufDx06fQq5vXkprbi-

3M3r97hs 

- Boldogság Világnap Konferencia 2022.  - online 

https://programok.pozitivpedagogia.hu/?fbclid=IwAR24ymd4TrjM6ih_9A1zYTZ2kg

Lft1DgH2Fbr_oPLBRAapgoLl6pNrm_uZ0 

- 2022. 02. 07. Interaktív gyermekműsor Füle Tomival (élő!) 

https://www.facebook.com/gyulaimuvhaz/posts/6848885505152880 

- Mozaik Szorongásgátló Csoport – online 

https://harkacsijudit.hu/szorongasoldo-

csoport/?fbclid=IwAR2vOtXXs5w5qsVir0yIafuV4Y_nKmUv_ljoRErsXj1Ttv8xXf-

jnILqmPU 
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- 2022. 02. 11. Bullying, cyberbullying: Iskolai erőszak, mint társadalmi probléma és 

megoldási lehetőségei – online esemény 

https://www.facebook.com/events/958662675073948/?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%3A365057115460365%7D%7D]%22%7D 

- Hajdúszoboszlói Kölyökfesztivál – élő rendezvény 

https://www.facebook.com/events/1017647225830721/?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%3A362834238652658%7D%7D]%22%7D 

- Oviból-suliba – „Böngész” verseny 

https://www.bongesz.hu/ovibol-

suliba/?fbclid=IwAR0iTDZa9oPOB61QatQiGyGHs0OF-M8WYFhXk_k4rHA8Bvn-

qAPpY3BElCw 

- 2022. 03. 15. Nemzeti Ünnep – A Békéscsabai Napsugár Bábszínház Huszárképzője 

- 2022. 03. 19. Rajzelemző kurzus Békéscsabán 

https://www.facebook.com/grafogiaielemzes/posts/1652151015128042 

- Magyar Autóklub Rajzpályázata 

- Aranyalma Mesekert Rajzpályázata 

- GEOMAG Építőverseny 

https://jateksziget.hu/pages/geomag-

epitoverseny?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ovis-

palyazat_2022-02-21&utm_term=geomag-

epitoverseny&utm_content=picture&ml_subscriber=1890732064928438176&ml_sub

scriber_hash=v5e5&fbclid=IwAR24ktwyGu46V4A2qOPLK0EBrzFplcfhQHAHWW

2nQ0HdsiebEAonZrj3eYY 

- Madarak és fák egyfordulós projektverseny 

https://levelezoversenyek.hu/madarak-es-fak-

2022/?fbclid=IwAR164xepyS1tQabS39IGNysTiBSoN9Tg5RKjDWA_L93zRtNjDCl

d5PxRNQk 

- Víz Világnapi pályázat  

- Rajzpályázat: „Tarkabarka bögre 2022” 

https://www.facebook.com/nekedvettem/posts/506641087661802 

- Rajzpályázat: Vuk, a kis róka 

https://www.facebook.com/groups/1166721330008515/?multi_permalinks=78859835

54748892&ref=share 
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- Úszótábor Gyulán – online felületen megjelenő plakát 

https://www.facebook.com/varfurdo/posts/5087476557956185 

- VI. Modern Pedagógus Konferencia – Játék és mese 

https://www.facebook.com/neteducatio.hungary/posts/4977042282375214 

- ÉrzelMesék – táborvezetői képzés pedagógusoknak 

https://www.facebook.com/PompasNapok/posts/2097820523728861 

- Városi majális programja – online felületen megjelenő plakát 

- STAVMAT Varázsprogram – óvoda-fejlesztési pályázat 

https://varazsprogram.stavmat.hu/?fbclid=IwAR3xNHs7geK-

hMDRL4mLuPCjYsV22r4vsr7adpYXowLKaL18XCg0zvAhSSg 

- Gyermeknap a Tűzoltólaktanyákban – online felületen megjelenő plakát 

 

IX. „Jó gyakorlatok” 

 

A tanévben nem készült egyetlen intézményben sem jógyakorlat.  

 

X. Egyéb kezdeményezések támogatása 

 

Az idei évben mindössze három kezdeményezés támogatásába csatlakoztunk be: 

• Csoki gyűjtés a lakásotthonokban élő gyermekek számára az evangélikus egyház 

szervezésében – a szülők felajánlása révén az intézmények nagy része részt vett a 

támogatásban 

• Bogyó és Babóca gyermeknapi adományozás 

• Karitatív gyűjtés az Ukrajnából menekült gyermekek számára. Csatlakozás a 

Hintalovon Alapítvány gyűjtéséhez a Bajcsy Óvoda által.  
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XI. Gyula Város Egyesített Óvodája 2021/2022-es tanévének pályázati összesítője 

 

Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

1. 

„Magyarország 

legszebb konyhakertje” 

pályázat 

IV. hely     I. hely 

 

közösségi 

kategóriában 

részt vett  

2. Lélekmozgató 

Program - Magyar 

Parasport Nap pályázata 

– FODISZ  

meg-

rendezve 

meg-

rendezve 

meg-

rendezve 

 meg-

rendezve 

 meg-

rendezve 

meg-

rendezve 

3.Virágos Gyuláért 

pályázat – Intézmény 

kategória 

 részt vett 

III. hely 

részt vett 

VI. hely 

részt vett 

I. hely 

 részt vett 

VI. hely 

részt vett részt vett 

III. hely 

4. X. Kortárs 

Versmondó Verseny 

Kárpát Medencei 

Döntője 

    12 fő 

 

1 arany, 3 

ezüst, 4 

bronz 

3 fő 

 

0 díjazott 

  

5. Bay Z. Ált. Isk. vers- 

és prózamondó 

versenye 

    4 fő 

4 különdíj 

   

Happy-hét pályázat       részt vett  

Boldogságprogram       részt vett  
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

dm – A nap 

gyermekeipályázat 

részt vett 

 

folyamatban 

részt vett 

 

folyamatban 

 részt vett 

 

folyamatban 

 részt vett 

 

folyamatban 

  

6. Víz Világnapi 

pályázat: 

Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság: „Építs 

gátat az árvíz ellen!” 

2 csoport 

 

0 díjazott 

 

1 csoport 

 

0 díjazott 

részt vett 

 

különdíj 

(5000 Ft-os 

utalvány) 

részt vett 

 

 

 

 

 

 

 

1 csoport 

 

0 díjazott 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Stéberl András 

Alapítvány rajzp.:”Én 

így vigyázok a teremtett 

világra” 

 

részt vett 

 

ajándék 

részt vett 

 

11 fő. 4 

díjazott 

II. díj 

III. díj 

különdíj 

részt vett 

 

6 fő 

2 díjazott 

4 ajándék 

részt vett 

 

ajándék 

részt vett 

 

ajándék 

részt vett 

 

ajándék 

részt vett 

 

ajándék 

részt vett 

 

ajándék 

8. Bogyó és Babóca 

rajzp.  

” 

5 fő 

 

0 díjazott 

ajándék 

színezők 

 5 fő 

 

0 díjazott 

ajándék 

színezők 

5 fő 

 

0 díjazott 

ajándék 

színezők 

  1 fő 

 

0 díjazott 

ajándék 

színezők 
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

9. Ünnepi rajz és 

esszépályázat 

Nemzetstratégiai 

Kutató Intézet 

„A magyar zászló és 

címer megünneplése” 

4 fő 

 

0 díjazott 

 4 fő 

 

0 díjazott 

   3 fő 

 

0 díjazott 

 

10. Léko Ilona 

Környezetvédelmi 

Emlékverseny 

pályázata: 

„Az erdő állatai” 

4 fő  

 

1 díjazott 

10 fő 

 

4 díjazott 

8 fő 

 

1 díjazott 

3 fő 

 

1 díjazott 

 5 fő 

 

0 díjazott 

 7 fő 

 

3 díjazott  

11. Gyulai 

Egészségfejlesztési 

Iroda az Egészséges 

Városért Közal.: 

„Szíved ritmusa” rajzp. 

5 fő 

 

I. díj 

12 fő 

 

0 díjazott 

7 fő 

 

0 díjazott 

8 fő 

 

1 díjazott 

  3 fő 

 

0 díjazott 

6 fő 

 

0 díjazott 

12. Karácsonyi J. Kat. 

Isk. rajzp: „Szent 

Márton” 

 6 fő 

 

3 díjazott  

4 fő 

 

1 díjazott 

  5 fő 

 

2 díjazott 
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

13. Naturelearning – 

Természetes 

tisztítószerek, kozm. – 

rajzp.: „A te bolygód és 

a te jövőd” 

  4 fő 

 

0 díjazott 

  5 fő 

 

1 díjazott  

  

14. Tehetsz MÉH 

többet! Rajzp. 

Bolyhossal 

 5 fő 

 

0 díjazott 

4 fő 

 

0 díjazott 

3 fő 

 

0 díjazott 

  3 fő 

 

0 díjazott 

 

15. A Magyar Autóklub 

a Fékezd Magad 

Alapítvány rajzp.: 

„Együtt az úton 

biztonságban”  

  7 fő 

 

0 díjazott 

  5 fő 

 

0 díjazott 

  

16. Országos 

Tűzmegelőzői 

Bizottság alkotói 

pályázat 

 5 fő 

 

0 díjazott 

6 fő 

 

0 díjazott 

  5 fő 

 

0 díjazott 

3 fő 

 

0 díjazott 

 

17. ORFK - Országos 

Baleset – megelőzési 

Bizottság „Így 

közlekedtek Ti” 

5 fő 

 

0 díjazott 

10 fő 

 

1 díjazott 

5 fő 

 

0 díjazott 

  4 fő 

 

0 díjazott 

 7 fő 

 

0 díjazott 
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

18. Erkel F. Műv. 

Közp. : „Farsangi 

karnevál” rajzp. 

 7 fő 

 

1 különdíj 

7 fő 

 

0 díjazott 

5 fő 

 

0 díjazott 

13 fő 

 

1 díjazott 

2 fő 

 

1 díjazott 

 7 fő 

 

II. díj 

19. Az aranyalma 

Mesekert és a Sudár 

Birtok rajzp. 

  6 fő 

 

0 díjazott 

     

19. Víz Világnapja 

Rajzp. 

Dunakeszi:„Hogyan 

védjük a „mi Dunánk” 

tisztaságát  

  7 fő 

 

0 díjazott 

     

20. Az Implom Iskola 

Boldogság világnapi 

rajzp: „Amikor a 

szívem mosolyog” 

 12 fő 

 

6 díjazott 

24 

 

3 díjazott 

     

21. Erkel F. Műv. 

Közp.- húsvéti rajzp. 

 

  9 fő 

 

0 díjazott 

     

22. Gyulai Virágok 

Fesztiválja – 

„Varázslatos virágok” 

rajzp. 

4 fő 

 

1 díjazott 

19 fő 

 

1 díjazott 

10 fő 

 

1 díjazott 

3 fő 

 

2 díjazott 

6 fő 

 

0 díjazott 

  4 fő 

 

0 díjazott 
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

23. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara 

Békés Megyei Ig. 

rajzp.a: „Mezőgazdaság 

szépsége” 

  7 fő 

 

foly 

3 fő 

 

foly. 

 2 fő 

 

foly. 

  

24. Békés Megyei 

Rendőr-főkap. 

Bűnmegel. Oszt. pály.a: 

„Biztonságban vagyok”  

  6 fő 

 

0 díjazott 

4 fő 

 

1 díjazott 

6 fő 

 

0 díjazott 

2 fő 

 

0 díjazott 

  

25. Az Implom J. Ált. 

Isk. rajzp.a: „Iskolába 

készülök” 

  13 fő 

 

foly. 

  2 fő 

 

0 díjazott 

  

26. Pannon Értéktár Zrt. 

rajzp.a 

        

27. Békés Megyei 

Kormányhiv. Orsz. 

Gyógyszerészeti és Él.-i 

Egészségügyi Int. 

rajzp.a 

     5 fő 

 

0 díjazott 

  

28. Bay-napok rajzp.: 

„Miénk a Föld” 

 13 fő 

 

1 díjazott 

 4 fő 

 

1 díjazott 

10 fő 

 

1 díjazott 

3 fő 

 

1 díjazott 
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

29. Dürer A. Ált. Isk. 

rajzp.a: 

„Tavaszcsalogató” 

   3 fő  

 

3 díjazott 

 4 fő 

 

0 díjazott 

  

30. Lélekmozgató 

rajzpályázat a Magyar 

Parasoprt Napja 

alkalmából 

      4 fő 

 

1 díjazott, 

utalvány 

7 fő 

 

3 díjazott 

31. Generali és 

Biztonságért Al. 

pályázata 

     1 pályamű 

 

foly. 

4 fő 

 

foly. 

 

32. Kerekerdő 

Élménypark rajzp.a 

      3 fő 

 

0 díjazott 

 

33. Detli keksz 

pályázata: „Készítsetek 

új lakóhelyet kedvenc 

Detli állataitoknak!” 

 Mókus 

csoport 14 

fő 

 

0 díjazott 

      

34. „Vuk, a kis róka” 

pályázat 

    folyamatban    
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Megnevezés Bajcsy 

Óvoda  

Béke 

Sugárúti 

Óvoda 

Ewoldt Elíz 

Óvoda 

Galbácskert

i Óvoda 

Gyulavári 

Óvoda 

Mágocsi 

Óvoda 

Máriafalvai 

Óvoda 

Székhely-

intézmény 

35. Zöld Szivek Köre – 

Természetvédelmi Civil 

Egyesület 

rajzpályázata: Erdei 

séta és madáretetés 

      nagycsoport  

36. Bonduelle: „Okos 

tényér” rajzp. 

 5 fő 

 

0 díjazott 

    1 fő 

 

III. díj 
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XII. Értékelés- összegzés 

 

Valamennyi óvoda összesen 36 pályázaton vett részt. Ez pontosan kétszer annyi, mint az előző 

évben, ahol a járványhelyzet határozta meg a számokat.  

Legtöbb pályázaton az Ewoldt Elíz Óvoda vett részt (23), őket követi a Mágocsi Óvoda (20), a 

Béke Sugárúti Óvoda és a Máriafalvai Óvoda egyenlő számban (16-16), majd a Galbácskerti 

Óvoda (14), Bajcsy Óvoda (11), Székhelyintézmény (9). Végül, legkevesebb pályázattal (8) a 

Gyulavári Óvoda. 

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

Részvételünk 28 rajzpályázaton történt, míg az egyéb pályázatok száma az idei évben 

mindösszesen 8. Továbbra sem találtunk a pedagógusok továbbképzéseire, beiskolázásaira, 

eszközigényre, kültéri, beltéri játékok vásárlására, táboroztatásra, stb. megfelelő pályázatokat.  

Sajnálattal állapítható meg, hogy néhány - évek óta visszatérő - pályázatnál vannak 

általánosítható adatok, melyek azt tükrözik, hogy az adott pályázatnál folyamatos sikertelenség 

kapcsolható a részvételhez.  

Megállapítást nyert az a tény is, hogy azok a rajzpályázatok számunkra nem alkalmazhatók, 

melyeknél internetes szavazás dönti el a helyezést. A nagyobb városok intézményeivel nincs 

esélyünk versenyre kelni.  

Óvodáink beküldött pályázati műveinek száma rendkívül aránytalan a díjazottak számával. Ezt 

több szempontból vizsgáltuk: 

- pályaművek színvonala 

- értékelés milyensége 

- pályázati feltételek 

A tanév elején jelzéssel éltünk – gyulai vonatkozásban -, miszerint esetenként a pályázatok 

kiírásánál jobban kellene figyelni az óvodás korosztály megszólítására, a témaválasztásra és 

annak megfogalmazására.  

Mivel a járványhelyzet teljességben nem szűnt meg – a korlátozások enyhülése ellenére - , ezért 

továbbra is ennek függvényében végeztük pedagógiai munkánkat, tevékenységeinket. Jóval 

kevesebb rendezvényen vettünk részt – jóval kevesebb rendezvény is volt, mint a korábbi 

években. A tervezésnél, szervezésnél fokozottan figyeltünk az aktuális előírásokra, a biztonság 

és védettség elsődleges szem előtt tartására.  

Továbbra is kerestük az online programokat a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak 

egyaránt. Ezek tartalmaztak például színházi, bábszínházi előadásokat, koncerteket, a 

szórakozás, művelődés szabadidő eltöltés céljából, valamint a pedagógusoknak szakmai 

kitekintés, megújulás, felkészültség és ismeretszerzés céljából előadásokat, tanfolyamokat, 

workshop-okat, stb. 

Kiemelten figyeltünk arra, hogy megfelelő színvonalú programokat, eseményeket, tartalmakat 

válasszunk a népszerűsítésre.  

A rendezvények propagálásánál most is ügyeltünk az érték adó és értékeket megtartó 

koncepcióra.  
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A tavalyi évben ötletelve az „Egyéb kezdeményezések támogatása” elnevezést kapta az a 

gyűjtőfogalom, mely mögött pályázatokon, rendezvényeken kívüli tevékenységeket jegyzünk, 

ahogy például a különböző támogató gyűjtéseket. Az idei évben sajnos csak három ilyen 

kezdeményezésbe csatlakoztunk be (sikeresen), de igyekszünk még több hasonló indítványt 

felkutatni. 

A munkaközösség örömmel fogadta új feladatkörét. A városi hirdetőoszlop aktuálissá tétele 

folyamatos munkát igényelt. A kihelyezett plakáttokkal célunk, hogy a város lakossága 

betekintést nyerjen az adott intézmény arculatának és mindennapjainak életébe. Elsődleges a 

vidám fotók érdeklődésfelkeltő szerepe, melyek betekintést engednek rendezvényeinkbe, 

tevékenységeinkbe, a gyermekek önfeledt játékába. Emellett a gyermekek alkotásaiból is 

kiállítunk, óvodánkénti bemutatással.  

A munkaközösség munkáját és kapcsolattartását folyamatosan nehezítette, hogy az Egyesített 

Óvoda havi megbeszélésein – a korábbi évekkel ellentétben – a munkaközösség képviseletének 

nem volt helye az idei évben sem. 

A munkaközösség a tervezett megbeszéléseket hiánytalanul megtartotta, a megbeszéléseken a 

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

minden alkalommal képviseltette magát munkaközösségünk.  A határidők betartása 

maximálisan megtörtént. A munkaközösség valamennyi kitűzött feladata megvalósult.  

Köszönöm támogató és segítő, aktív munkáját a munkaközösségnek! „Én is azt akarom, amit 

mindenki más, csak én jobban.” – Trója című film. Köszönöm, hogy ők „jobban akarták” és 

tettek is érte! 

 

 

Gyula, 2022. május 27.                                                                 Bajóné Aradszky Anett 

                                                                                                       munkaközösség vezető 

 




































































































































































































































































































































































































































