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BEVEZETŐ 

 

Karcag városában az óvodai nevelés megszervezése, mint közszolgálat keretében nyújtott 

alapellátás a Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben – a Madarász Imre 

Egyesített Óvoda intézmény rendszerében valósul meg. 

Az óvodai nevelésünk magába foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, 

a teljes óvodai életet felölelő foglalkozásokat, tevékenységeket, a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján integráltan nevelhető beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai 

célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.  

A feladataink végrehajtásához intézményünk fenntartója az állami költségvetésben biztosított 

(bérfinanszírozás, a működés és a kedvezményes étkeztetés normatív támogatása) támogatásból és 

saját finanszírozásból teremti meg a működéshez szükséges éves költségvetési keretet. 

Szakmai feladataink megvalósításának stratégiai dokumentumaiban – Intézményvezetői program, 

Pedagógiai Program, Továbbképzési program, Esélyegyenlőségi program - meghatározott 

célkitűzések, feladatok a 2014-2015-ös nevelési év munkatervi feladataink kiindulópontjai. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos lépések érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógus béremelés, 

pedagógusminősítések. 

A pedagógiai feladataink mellett nevelőközösségünk aktívan részt vett Karcag Város közéletében. 

A munkatervben kitűzött céljaink, feladataink a nevelési év során megvalósultak. 

Nevelőtevékenységünk gazdagsása, az óvodai programok színessége a gyermekeknek, szülőknek és 

a kollégáknak maradandó élményt nyújtott. 

A munkatervi beszámoló elkészítésének alapja a tagóvodák-, munkaközösségek vezetői, az egyes 

nevelési, fejlesztési területek felelősei által elkészített szakmai beszámolók. 

 

Kiemelt célok a nevelési év során: 

 

 A nevelési év jogszerű működési feltételeinek biztosítása. 

 A Pedagógiai Programunkban meghatározott célok, feladatok eredményes 

megvalósítása. 

 Tehetséggondozás megvalósítása bővülő tehetségműhelyekben és tehetségterületeken. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyteremtését, 

hátránykompenzációját támogató programok kidolgozása 

 A pedagógusok felkészítése a külső tanfelügyeleti ellenőrzésekre, pedagógusminősítésre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329          2014/2015 – nevelési év 

3 

 

 

 

Kiemelt célok megvalósítása 

 

Kiemelt cél Megvalósulás 

A nevelési év jogszerű működési 

feltételeinek biztosítása. 

 

 

A jogszabályok naprakész ismerete, kiemelten a 2011. 

évi CXC. törvény és a 326/2013.(VIII.31.) Korm. rend. 

változásainak nyomon követése, alkalmazása. 

A belső szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, 

szükség szerinti módosítása (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Esélyegyenlőségi Program). 

A Pedagógiai Programunkban 

meghatározott célok, feladatok 

eredményes megvalósítása. 

 

 

A Pedagógiai Programunkban meghatározott célok, 

feladatok eredményesen megvalósultak a 

részprogramoknak megfelelően. A nevelési célok, 

feladatok megtervezésre kerültek, melyeket a csoportok 

óvodapedagógusai magas szinten valósítottak meg. 

A Lépésről-lépésre és a Művészeti programmal dolgozó 

óvodák nevelőtestületei felülvizsgálták a megvalósulást, 

s meghatározták az erősségeket, a fejlesztendő 

területeket. 

Kiemelt feladataink között szerepelt a gyermekek 

egészséges életmódra nevelése, a mozgásfejlesztés, 

melyet valamennyi óvodában sokszínű, gazdag 

tevékenységek által biztosítottunk. 

Tehetséggondozás 

megvalósítása bővülő 

tehetségműhelyekben és 

tehetségterületeken. 

 

 

A tehetséggondozó műhelyek száma 30 csoportra 

emelkedett. Lehetővé vált, hogy minden tanköteles korú 

gyermek a kiemelkedő képességének, érdeklődésének 

megfelelő tehetséggondozó műhelymunkában részt 

vehessen. Ez az esélyteremtést, sokszínűséget és 

hatékonyságot szolgálta.  

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az 

óvodapedagógusok érdeklődésük és végzettség alapján 

végezték. 

 

A hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyteremtését, 

hátránykompenzációját 

támogató programok 

kidolgozása 

 

Óvodánkban magas a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma, ezért különösen 

fontos volt a gyermekek csoportokon belüli arányának 

kialakítása. 

Az alapító okirat és a Pedagógiai Program módosítása 

során az Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetése 

lehetővé vált.  

A megvalósítás során célunk volt gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítása, szükség szerint a 

családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, 

együttműködés a különböző intézményekkel 

(Családsegítő, Pedagógiai Szakszolgálat, Gyámhatóság, 

Gyermekjóléti Szolgálat stb.), szakemberekkel. 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329          2014/2015 – nevelési év 

4 

 

 

Kiemelt cél Megvalósulás 

A pedagógusok felkészítése a 

külső tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre, 

pedagógusminősítésre 

 

A pedagógusokat a tanfelügyeleti ellenőrzésre, 

pedagógusminősítésre való felkészülés érdekében belső 

képzéseken vetek részt. Nevelési értekezleten belül 

megismerkedtünk: 

- a pedagógiai-szakmai- ellenőrzés folyamatával, 

a minősítési eljárás és a minősítő vizsga 

folyamatával, feltöltendő dokumentumokkal.  

- A pedagógiai munka egységes és nyilvános 

értékelési szempontsorával, az értékelésre kerülő 

nyolc pedagógus kompetenciával és az azokhoz  

kapcsolódó indikátorokkal. 

- Az értékelés módszereivel és eszközeivel 

- A minősítés és tanfelügyelet kapcsolódási 

pontjaival. 

A 2015. évi minősítési tervben szereplő, minősítési 

eljárásban részt vevő kollégák felkészülését 

intézményvezetőként és tanfelügyeleti és minősítési 

szakértőként segítettem vezetőtársaimmal együtt. 

Szakmai munkaközösségi foglalkozásokon minden 

óvodapedagógus részletes tájékoztatást kapott a 

tanfelügyeleti ellenőrzésről, a minősítési eljárás 

részleteiről. 

Mesterpedagógus fokozatra irányuló minősítési 

eljáráson vett részt 2 fő: 

Gulyás Ferencné, Molnárné Oros Csilla 

Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítésen vett részt 

a 2015. évi minősítési terv keretében: 

Balogh Sándorné 

Benéné Kecskeméti Anna 

Zsirosné Egyed Ibolya 

Molnárné Győri Erika 

Kása Henrietta 

H. Tóth Jánosné 

Péter Lászlóné 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 

 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2014. szeptember 1 – 2015.augusztus 31. 

Tevékenységek 

megszervezése 

(szorgalmi időszak) 

2014.szeptember 1 – 

2015. május 31. 

3-4 évesek november 1 – május 31 

4-5 évesek október 1 – május 31 

5-6 évesek szeptember 15 – május 31 

Nyári életrend szervezése 2015. június 1 – 2015. augusztus 31 
Új gyermekek beíratása * 

 

 

Az önkormányzat 

által meghatározott 

időben 2015. április 

20 – május 20 között 

A gyermekek beíratása 2015. május 4-5. 

között megtörtént, a jogszabályban 

meghatározottak szerint. Valamennyi 

gyermek számára, aki betölti a 3. életévét 

2015. szeptember 01-től az óvodába járás 

kötelező. 

Az intézménybe 152 gyermek nyert felvételt. 

Új gyermekek fogadása * 

 

2014. szeptember 1-től 

folyamatosan 

A nevelési év kezdetétől érkeztek az új 

gyerekek. A beszoktatás szeptember 

hónapban megtörtént, biztosítottuk a 

lehetőséget az anyás beszoktatásra. Ezt 

követően is fogadtunk új gyermekeket az év 

közbeni jelentkezések alapján. 

Óvodai szakvélemény 

készítés 

 

 

 

2014. január 15. 2014. január hónapban elkészültek az óvodai 

szakvélemények, jegyzőkönyvek. A 

fenntartó és a Karcagi Tankerület számára 

tagintézményenként megküldtük az összesítő 

táblákat, amelyet folyamatosan frissítettünk a 

vizsgálati eredményeket figyelembe véve. 

(Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság) 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézményének 

 

Köznevelési Törvény 

rendelkezései alapján 

A J-N-SZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézményének megküldtük a 

vizsgálati kérelmeket az iskolai érettség 

megállapításához, valamint BTMN, SNI 

gyanú felmerülése esetén. 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek 

2014. december 15, ill. 

szükség szerint 

A Szakértői Bizottságnak a Karcagi 

Tagintézmény vizsgálatát követően 

továbbítják a vizsgálati kérelmeket. 

Figyelemmel kísértük, mikor hívják be a 

gyermekeket és felhívtuk a szülők figyelmét 

az időpontra. 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

- kontroll vizsgálatok 

2015. június 30. A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés 

határidőben megtörtént a BTMN gyermekek 

esetében. 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek– 

kontroll vizsgálatok 

 

 

2015. június 30. A Szakértői Bizottság által kiadott kontroll 

vizsgálati kérelmeket a fejlesztést végző 

szakemberek elkészítették. Az SNI 

gyermekek számára a tagintézmények 

kijelölését fokozattan figyelemmel kísértük 

az Országos Szakértői Bizottságok esetében 

is.  
 

* Az új gyermekek felvételéről 2015. május 29-ig írásban értesítettük a szülőket. Elutasítás esetén a Köznevelési törvény 

rendelkezése alapján fellebbezési joguk van. 
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1.2. Szünetek időpontjai 

 

A Képviselőtestületi határozat alapján az iskolák téli és tavaszi szünetéhez igazodva. 

 

Tervezés Megvalósítás 
Téli zárva tartás *1 

 

 

2014. december 22 – 

2015. január 2-ig 

A fenntartó döntést hozott, alkalmazkodva az 

iskolai téli szünet időpontjához. 

Az ügyeletes óvodát a szülők nem vették 

igénybe. 

Tavaszi zárva tartás *2 

 

 

2015. április 2 – 

2015. április 7-ig 

A fenntartó döntést hozott, iskolai tavaszi 

szünet időpontjával megegyezően a 

szünetről. A szülők nem vették igénybe az 

ügyeletes óvodát. 

Nyári zárva tartás *3 

 

 

2015. június 22 – 

2015. augusztus 21-ig 

Fenntartói döntés alapján. A gyermekek 

ellátása a nyár folyamán is folyamatos lesz, a 

szülői igények alapján.  

Nevelésnélküli munkanap 

 

 

5 nap 4 Nevelésnélküli munkanapot használtunk 

fel. Tartalmát az értekezleteknél részletesen 

bemutatom.  

 
Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására és szakmai napra használtuk fel: 

 

- 2014. október 27. Őszi nevelési értekezlet 

- 2015.március 27. Madarász Imre Egyesített Óvoda I. Térségi Tehetségnap, Tavaszi nevelési 

értekezlet 

- 2015. június 19. Szakmai nap 

- 2015. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

 

A tervezett 5 napot nem használtuk fel.  
 

A Jókai Úti Óvoda élt a részprogramjukhoz kapcsolódó szakmai nap megszervezése során a nevelés 

nélküli munkanappal. 

 

A szünetek és nevelés nélküli munkanapok előtt 7 nappal tájékozattuk a szülőket az ügyeleti 

rendről. Minden alkalommal írásbeli felmérést készítettünk a szülők igényéről az ügyeletes óvoda 

igénybevételéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 *2 A zárva tartás alatt a Székhely tart nyitva. 

*3 A nyári zárás alatt mindig van működő óvoda 
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1.3. Értekezletek 

1.3.1. Nevelési értekezletek 

 

 

Tervezés 

 

Tanévnyitó 

 

Őszi értekezlet 

 

Tavaszi értekezlet 

 

Tanévzáró 

Ideje 2014. augusztus 29. 2014. október 27. 2015.március 27.  2015. június 18. 

Témája Az intézmény éves 

munkatervének 

ismertetése, 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Nevelésnélküli 

munkanap, 

Értekezlet 8
00

 – 16
00

 

óráig.          

A munkatervi 

feladatok 

meghatározásra 

kerültek. Az 

ellenőrzés területét 

és szempontjait 

elfogadta a 

nevelőtestület. 

Előadó – 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők szám a 

jelenléti ív szerint: 

64 fő.   

Téma:  

 

1. Tanfelügyeleti 

ellenőrzés és a 

pedagógus minősítés 

kapcsolata 

2.A tanfelügyelet és a 

minősítés eljárási 

rendje 

Előadó: Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

3.     Pedagógusok 

feladatai 

Előadó: Andrási 

Tiborné 

intézményvezető 

helyettes 

4. E-portfólió 

dokumentumai 

Kunné Nánási 

Mónika 

intézményvezető 

helyettes 

5.Pedagógus 

kompetenciák 

 

Részprogramokhoz 

kapcsolódó 

kompetenciák 

Szekcióvezetők:  

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

munkaközösség 

vezető,  

Molnárné Oros Csilla 

szaktanácsadó 

Szekcióvezetők:  

Kőszegi Dezsőné 

munkaközösség 

vezető,  

Balajtiné Sütő Margit 

szaktanácsadó. 

Szekcióvezetők:  

Molnárné Győri Erika 

munkaközösség 

vezető,  

Romhányi Sándorné 

szaktanácsadó. 

Madarász Imre Egyesített 

Óvoda I. Térségi 

Tehetségnap 

A Madarász Imre Egyesített 

Óvodai Tehetségpont 

hálózati működése.  A 

tehetség ígéretes gyermekek  

találkozása a helyi 

értékekkel - a helyi 

értéktártól a hungarikumokig 

az óvodás gyermekek  

tehetséggondozásában.  

Előadó: Gulyás Ferencné 

intézményvezető  

 

Karcag és térsége Tehetség 

Tanács megalakulása 

 

A Tehetségpontok szerepe a 

hálózati tanulásban  

Előadó: Rajnai Gábor  

LOGOSZ Alapítvány 

elnöke  

 

Nevelőtestületek szerepe a 

komplex óvodai 

tehetséggondozásban 

Előadó: Nagy Jenőné 

főiskolai adjunktus Országos 

Óvodai Tehetségsegítő 

Tanács elnöke 

 

Tehetségműhelyek 

bemutatása 

Jókai úti óvoda: Romhányi 

Sándorné,  

Molnárné Győri Erika 

Táncsics krt. 19. óvoda: 

Nagy Tiborné,  

Mándi Katalin 

Táncsics krt. 17. óvoda: 

Andrási Tiborné 

Takács P. úti óvoda: 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna,  

Gyökeres Éva 

Csokonai úti óvoda: Kunné 

Nánási Mónika,  

H. Tóth Jánosné, Nagyné 

Pusztai Tünde 

Résztvevők száma jelenléti 

ív szerint: 64 fő.   

Nevelési év 

értékelése.  

Éves munkatervi 

beszámoló 

elfogadása. 

Részleges 

nevelési nélküli 

munkanap 

13
30 

– 15
30

. 

Tanévzáró 

beszámoló a 

2014/2015 

nevelési évről. 

Előadó – 

Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

 A beszámoló 

elfogadása. 

Résztvevők 

száma a jelenléti 

ív alapján 59 fő.  

 

16
00 

– 18
00 

Tanévrázó – 

Pedagógus nap 

Karcag 

Kultúrájáért díj 

átadása, 

nyugdíjba 

vonulók 

búcsúztatása, 

jubileumi 

jutalmasok 

köszöntése, 

intézményi díjak 

átadása. 

  

Térségi Tehetségnap  

2015.  március 27.  

  

Karcag 
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Tervezés 

 

Tanévnyitó 

 

Őszi értekezlet 

 

Tavaszi értekezlet 

 

Tanévzáró 

Ideje 2014. augusztus 29. 2014. október 27. 2015.március 27.  2015. június 18. 

  Nevelés nélküli 

munkanap 9-16 óráig. 

Résztvevők szám a 

jelenléti ív szerint: 65 

fő. 

 

  

 

Terv 

 

Szakmai nap: 2015. tavasz  

Helyszín: Jászkun Kapitányok Nyomában II.  
Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettesek 

 

Megvalósítás 

 

Megvalósítva: 2015. június 19. 

Helyszín:  

Jászberény – Állatkert látogatás.  

Szolnok – Damjanich múzeum kiállításának megtekintése, séta a Tisza parton. 

 

Résztvevők száma: 82 fő 

 

Ügyeleti rendszerrel a Táncsics krt. 19. sz. óvodában elláttuk a gyermekeket a szülői igények 

alapján. 

 

A nevelőmunkát segítő dolgozók az óvodában nagytakarítást végeztek, illetve volt, aki a 

szabadidejét töltötte. 
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1.3.2. Értekezletek (Vezetői, Közalkalmazotti, Munkatársi, Szakmai munkaközösség vezetői, Tehetségműhely vezetői, Szülői)  

Cél: döntések előkészítése, folyamatok értékelése információk átadása, belső képzés elősegítése.  

 

Tervezés Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetői 

Tehetségműhely 

vezetői 
Szülői értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

Havonta, ill. szükség 

szerint. 

2014. szeptember 

 

2014. szeptember, 

2015. január 

2014. szeptember, 

2015. január, 

2015. június 

2014. szeptember 

2015. január 

 

2014. szeptember 

2015. június 

2014. szeptember 

2015. június 

Témája 

Tanügy igazgatási 

aktuális feladatok, 

szervezési feladatok, 

pedagógiai nevelési 

feladatok, intézmény 

működésével kapcsolatos 

vezetői feladatok.  

Munkavédelmi és 

balesetvédelmi oktatás 

 

 

Helyi Pedagógiai 

Programból és a 

munkatervből adódó 

feladatok. Szokások, 

szabályok a közösségben. 

Ünnepségek, 

rendezvények szervezési 

feladatai.  

Szakmai munkaközösség 

programjainak 

megbeszélése, 

összehangolása. 

Első félév munkájának 

értékelése, további 

programok. 

Éves munka értékelése.  

Tehetségműhelyek 

éves tervezési 

dokumentációja 

Komplex 

tehetséggondozó 

programok 

kidolgozása 

Nevelési év 

munkatervének 

ismertetése, 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Az éves munka 

értékelése, a 

beszámoló 

megvitatása, 

elfogadása. 

Tanévnyitó: Az éves 

feladatok ismertetése, 

Házirend, SZMK 

tervek. 

Tanévzáró:  év értékelő,    

SZMK terv 

megvalósítása. 

Nevelési feladatok, 

csoportok eredményei. 

Résztvevői 

Tagintézmény vezetők, 

BECS vezető, 

Közalkalmazotti tanács 

elnöke, Szakszervezeti 

titkár 

Intézmény 

közalkalmazottjai 

Intézmény 

közalkalmazottjai 

Szakmai munkaközösség 

vezetők 

Tehetségműhely 

vezetők 

 

Székhely és 

Tagóvodák SZMK 

tagjai 

Székhely és 

Tagóvodák szülői 

közössége 

Felelős 

Intézményvezető, 

Intézményvezető helyettes 

Intézményvezető Tagintézmény-vezetők Intézményvezető 

helyettes - pedagógiai 

Intézményvezető 

helyettes (pedagógiai) 

Intézményvezető Intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezetők 

 

Megvalósítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értekezletek havi 

rendszerességgel, illetve a 

sürgős feladatok esetén 

azonnali hatállyal. A 

munkatervben 

meghatározott feladatok, a 

tevékenységek, ünnepek 

szervezésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése, 

megbeszélése. 

. 

Munkavédelmi és 

balesetvédelmi oktatás, 

időpontja: 2014. 13-án, 

du: 1630 két csoportban. 

A közcélú, a csökkent 

munkaképességű és a 

pályázati támogatással 

alkalmazottak részére a 

munkába álláskor az 

oktatás megtörtént. 

A munkavédelmi és 

tűzvédelmi szakember - 

Kiss Lajos. 

A tagintézmény vezetők 

megtartották minden 

tagintézményben a két 

munkatársi értekezletet. 

2014/2015 év feladatainak 

megbeszélése munkarend, 

ellenőrzési rendet és 

szempontokat ismertetve. 

Az ünnepek, 

rendezvények 

szervezésének feladatai. 

HACCP-vel kapcsolatos 

feladatok, ellenőrzésének, 

eredmények és további 

feladatok megbeszélése. 

A tervben meghatározott 

értekezletek 

megvalósultak.  

Az értekezleteket Andrási 

Tiborné pedagógiai 

intézményvezető helyettes 

vezette, egy értekezletet a 

tanév elején valamennyi 

munkaközösség vezető 

részvételével, félévi, év 

végi egyeztetések, 

megbeszélések 

teamekben. 

A tehetségműhely 

vezetők értekezletei 

megvalósultak, 

melyek témái a 

komplex tervezés, a 

szakmai feladatok 

megvalósítása, 

tehetségnap 

előkészítése, feladat 

megosztás. Az 

értekezleteket Andrási 

Tiborné pedagógiai 

intézményvezető 

helyettes vezette 

Az első értekezleten a 

munkaterv ismertetése 

és elfogadtatása 

megtörtént.   

A szülői közösség a 

munkaterv 

beszámolóját 

véleményezte. 

A tagintézményekben 

sor került a tervezett 

csoport és összevont 

szülői értekezletekre a 

tervezett témák 

feldolgozása, 

megbeszélése. Az 

óvodapedagógusok a 

gyermekek életkorának, 

csoportjuknak 

megfelelően kiválasztott 

témakört dolgozták fel. 
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1.4. Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

Cél: érzelem-gazdag, jól szocializált, társas kapcsolataiban, stabil gyermekek nevelése, 

közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát 

gazdagító, életkorához igazított erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok átörökítése. 

 

Feladat: 

 

 az ünnepre való készülődés legalább olyan hangsúlyt kapjon, mint maga az ünnep 

 az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen 

 mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk 

 használjuk ki az adódó lehetőségeket a család és az óvoda kapcsolatának 

elmélyítésére 

 külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése 

 

Megvalósítás 

 

Az óvodáinkban az ünnepekkel, jeles napokkal színesebbé tettük a gyermekek életét. A 

magyarság és szűkebb pátriánk szokásainak megfelelően megőrizzük hagyományainkat. 

Nemzeti ünnepeink SZMSZ szerinti megünneplése, tartalmában és színvonalában az 

ünnephez méltó szervezéssel a megemlékezés szintjén valósult meg.  

A jeles napokat, népszokásokat a hagyományőrzés szolgálatába állítva szervezzük meg, a 

gyermekek fejlettségéhez igazodva. 

A gyermeki élet hagyományos ünnepeit-élményt adóvá tettük a gyermekek számára.  

A hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a kialakított szokások szerint zajlott, ami 

sokszínűvé, változatossá tette a gyermekek, a családok óvodai életét.  

A rendezvényeket a rendelkezésre álló intézményi költségvetésből, szülői és alapítványi 

támogatással, egyéb szponzori finanszírozással valósítottuk meg. 

Az ünnepek előkészületei közös tervezgetéssel, tevékeny várakozással teltek. Már ebben 

az időszakban erősítettük a hagyományokhoz való kötődést a közös élményekkel, 

gyermekek közösséghez való tartozásával. Beszélgetések, kézműves tevékenységek, 

zenehallgatás, közös éneklés, élményszerző alkalmak biztosították a ráhangolódást az 

ünnepre. Bevontuk a családokat egy-egy ünnepi készülődésbe, szervezésbe. 

Az ünnepek hangulata megjelent a csoportszobák dekorációjában, a gyermekek, felnőttek 

öltözködésében. 

Az ünnepek előkészületeibe, lebonyolításába tevékenyen bekapcsolódtak a pedagógiai 

asszisztensek, a dajkák, alkalmanként a szülők. 
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A táblázat részletesen bemutatja a megvalósulást. 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nemzeti ünnepek Felelős 

 Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

 

 

 

Óvodapedagógus Nemzeti ünnepekeinket elsősorban a 

gyermekek érzelmeire alapozva, a 

csoportszobák esztétikumának emelésével 

ünnepelték. 

Megjelent a téma projektfeldolgozása, 

változatos tevékenységeken keresztül: 

verseltek, énekeltek, szerep-és szituációs 

játékokat játszottak, történetekkel 

ismertették meg a gyermekeket az 

óvodapedagógusok. A nemzet múltjának 

tudatosítása, az összetartozás és 

hazaszeretet erősítését jelenítették meg az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve. A 

városban található híres történelmi 

személyek szobrainak látogatása 

gyermekek által készített nemzeti zászlók 

elhelyezése. A Nemzeti Összetartozás 

napján a Jókai és Takács Péter úti 

tagóvodák hagyományosan közösen 

ünnepeltek.  
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Tervezés Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős  

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus A csoportokban található névnapi és 

születésnapi táblákra felkerült az ünnepelt 

gyermek jele. Az óvodapedagógusok 

ajándékot készítettek, a gyerekcsoport 

dallal, verssel köszönti az ünnepeltet. 

  

Gyermekek 

születésnapja 

 

Óvodapedagógus 

Ünnepek   
 Mikulás várás Óvodapedagógus A szülők gyermekeiket mikuláscsomaggal 

lepték meg az óvodákba érkezőt Mikulás 

által, akit a gyerekek dallal, verssel 

köszöntöttek.  
 

 

Advent - Karácsony Óvodapedagógus A karácsony ünnepkörét, az adventi 

időszakot tartalmas, meghitt tevékenységek 

jellemezték, melyben a szülők is részt 

vállaltak, mézes sütés, ajándékkészítés, 

gyertyaöntés. Csokonai, Jókai, Táncsics 

krt. 19. sz. tagóvodák karácsonyi koncertet 

tartottak. Az alapfokú művészeti iskola 

diákjai több óvodában színesítették az 

ünnepet. Betlehemi köszöntő műsorok, 

mesék dramatizálása óvónők, szülők 

közreműködésével. Az Essen Kft és a 

Városgondnokság minden óvodának 

fenyőfát ajándékozott. A gyermekeket a 

karácsonyfa alatt meglepetés ajándékok 

várták, melyet a Gyermekünk Mosolya 

Egészséges Gyermekekért alapítvány és 

szponzori támogatásból vásároltunk.  
 Farsang Óvodapedagógus A csoportok farsangi rendezvényein 

hangulatos, jókedvű műsorral 

kedveskedtek a gyermekek szüleinek, 

vendégeknek.  

A farsang napján az Essen Kft. a 

gyermeket fánkkal vendégelte meg az 

óvodákban. 
 Gyermeknap Óvodapedagógus A gyermeknapot változó időpontban 

rendezték meg az óvodák. A gyermekek 

számára változatos tevékenységeket 

biztosítottak: kézműves foglalkozások, 

sport játékok arcfestés, légvár.  Mese 

előadások, melyet a dolgozók, ill. a szülők 

adtak elő. Több óvodába erre az alkalomra 

meghívták az óvodába ősztől felvételt nyert 

gyermeket. A Mosolybirodalom és a 

Huncutka alapítvány több tagintézményt 

támogatott légvárral és arcfestéssel. Ezek a 

rendezvények, élményt nyújtottak a 

gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 
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Tervezés Megvalósítás 

Ünnepek Felelős  
 Anyák napja Óvodapedagógus A gyermekek ajándékot készítettek, melyet 

igazi titoktartás övezett. Anyák napi 

ünnepségen adták át az édesanyáknak – 

nagymamáknak. Azon csoportok, akik nem 

rendeztek ünnepséget, az általuk készített 

ajándékot és a megtanult meglepetés verset 

a gyermekek az édesanyáknak otthon adták 

át május első vasárnapján.  
 Évzáró Óvodapedagógus Az évzáró ünnepségek időpontjának május 

utolsó hetére esett. A délutáni órákban 

kerültek megrendezésre az évzárók – 

ballagások, melynek más- más 

hagyománya van az egyes óvodákban. Az 

iskolába menő gyermekek elbúcsúztatása 

nagyon megható, ugyanakkor örömteli 

volt, minden résztvevő számára. 
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 Pedagógiai Programban meghatározott ünnepek, részprogramok szerint 

 
Tervezés 

 

Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

Csokonai 

úti óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évszaki koncertek 

 

 

 

 

. 

Komázó  

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

helyettes (általános) 

 

Óvodapedagógus 

2014.09.22. 2014.12.08. 2015.03.16.  

Kolléganő tudatosan készült minden 

alkalommal a rendezvény megvalósítására. A 

gyermekek számára maradandó esztétikai 

élményt biztosított. 

 

2015. 05. 13. 

A rendezvény a két azonos programmal 

dolgozó tagóvodával közösen valósult meg. A 

gyermekek megnézhették a Mese-varázs mk. 

előadásában a „Három pillangó” című mesét, 

megcsodálhatták a nagycsoportosaink 

előadásában a „virágok táncát”, valamint 

kézműves tevékenységekbe kapcsolódhattak be. 

A rendezvény sikeresen zajlott le. 

Jókai úti 

óvoda 

Szüret 

 

 

 

 

 

 

 

Évszaki koncertek 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.10.03. 

 A hagyományápolás egyik jeles napjához 

kötötten az állatok behajtásához kötődő műsort 

szerveztünk minden gyermek szereplésével, 

nyílt délután  keretében szülők és érdeklődők 

számára A gyermekeket a szülők 

megvendégelték a rendezvény végén. 

 

2014.10.02. 

Az Ovigaléria avató rendezvénnyel egybekötve 

a gyermekeknek tartott hangversenyt 3 

kolléganő. 

2014.12.18. 

Karácsonyi ünnepség keretén belül a 

kolléganők és a Dúdoló zenei tehetséggondozó 

műhelybe járó gyermekek adtak hangversenyt a 

szülőknek, gyermekeknek. 

2015. 03.20. 

Az Ovigaléria avató alkalmából tartottak 

hangversenyt a kolléganők és a gyermekek. 

Közös éneklés zárta a rendezvényt. 
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Táncsics krt. 

19. sz. óvoda 

Szüret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyák napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évzáró 

Tagintézmény vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

2014.10.07. 

Idén a Napraforgó nagycsoport gyermekei 

adtak műsort. Vendégeink voltak a népi 

kismesterek: pl.: fafaragó, gyöngyfűző, csuhé 

babakészítő és Talpas Íjász szövetség tagjai a 

nyílt óvodai rendezvényünkön, Kézműves 

tevékenységeket ajánlottak a gyermekeknek 

óvodapedagógusaink. A szülők gondoskodtak a 

gyermekek megvendégeléséről. 

 

2015. május 28. 

Nyílt óvodai rendezvény a szülőkkel közösen 

került megszervezésre.  

A„Pillangó” csoport gyermekei adtak elő 

színvonalas pünkösdi műsort. Ezt követően 

kézműves tevékenységek teremtettünk 

lehetőséget, mely közbeni a szülőknek 

lehetőségük nyílt a gyermekeikkel közös 

tevékenységekre, jóízű beszélgetésekre. A 

szülők megvendégelték a csoport gyermekeit és 

szüleit. 

 

A gyerekek ajándékot készítettek, melyet igazi 

titoktartás övezett. anyák napi ünnepségen 

adták át az édesanyáknak, nagymamáknak. 

Azon csoportok, akik nem rendeztek 

ünnepséget, az általuk készített ajándékot és a 

megtanul meglepetés verset a gyermekek az 

édesanyjuknak otthon adták át május első 

vasárnapján. 

 

Az évzáró ünnepségek időpontjai május utolsó 

hetére estek. A délutáni órákban kerültek 

megrendezésre az évrázók, ballagások, 

melyeknek más-más hagyományai van az egyes 

óvodákban. Az iskolába menő gyerekek 

elbúcsúztatása nagyon megható, ugyanakkor 

örömteli volt minden résztvevő számára. 

 

Tervezés Megvalósítás 

Tevékenység központú program Felelős  

Kuthen úti 

óvoda 

 

SZIM 

óvoda 
 

 

 

 

Madarak – fák napja 

 

 

 

 

 

Szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Tagintézmény 

vezetők 

 

 

 

 

A Tevékenységközpontú program szerint 

dolgozó óvodák, a SZIM és a Kuthen óvoda 

nagycsoportosai számárára lovas kocsikázással 

egybekötött programok elmaradt a rossz 

időjárás miatt. 

A gyermekeknek az óvodában szerveztünk a 

jeles naphoz kapcsolódó játékos feladatokat, 

tevékenységeket. 
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Tervezés Megvalósítás 

Lépésről - lépésre program Felelős  

Székhely 

 

Kinizsi úti 

óvoda 

 

Takács 

Péter úti 

óvoda 

 

Zöldfa úti 

óvoda 

 

 

Barangoló Szakmai 

munkaközösség 

vezető, tagóvoda 

vezetők 

2014.10.14. és 2014.10.20. 

 

Helye: Györffy István Nagykun Múzeum 

Téma: ”Lépésről-lépésre” szakmai 

munkaközösség rendezvénye, „Barangoló”- A 

Kunok bevándorlása, életmódja. 

Részt vett: A Táncsics krt. 17. óvodából 11 

kisgyermek, 3 óvodapedagógus. 

A programon a Kinizsi úti óvodából részt vett 

41 gyerek, 4 szülő és 8 óvodai dolgozó 

A Takács P. úti tagóvodából 22 kisgyermek, 4 

óvodapedagógus. 

Zöldfa úti óvodából részt vett 20 gyermek, 3 

pedagógus. 

A programon a tanköteles korú gyermekek 

vettek részt. A Múzeum előtt és a Múzeum 

termeiben a munkaközösség tagjai által 

összeállított játékos feladatokon keresztül 

ismerkedtek meg a gyermekek a kunok 

letelepedésével, életmódjával, pásztorok 

eszközeivel, szerszámaival. A parkban a lovas 

nomád nép életmódjához kapcsolódó lovas 

ügyességi játékokat játszhattak a gyermekek, 

közben énekeltek, mondókáztak. 

A múzeumpedagógiai játékok segítettek a 

régmúlt idő élményszerű megismerését. 

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

Székhely „Lovas vagyok, hej! 

A paripám pej!” 

 

óvodapedagógusok 

 
2014. 10.17. 

Projektzáró rendezvényt, szülők bevonásával, a 

két csoport közösen valósította meg. 

A gyermekek játékos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek meg a nomád, lovas kun emberek 

életével, életmódjával. A témát sokoldalúan 

dolgoztuk fel a tevékenységközpontokban. A 

szülőket bevontuk a gyűjtő munkába és az 

összegyűjtött régiségekből, lószerszámokból, 

csikós ruhákból kiállítást rendeztünk be. A 

projektet egy nyílt délelőttel zártuk, melyre 

meghívtuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket, 

tanító néniket. 

Az óvodapedagógusok irányításával öt állomáson 

ügyességi játékok várták egy állomáson pedig 

Kőrösi István íjászkodni tanította óvodásainkat.  

A program célja volt: A közös játék örömének 

megéreztetése, közös élményszerző programok, a 

tevékenységek által a közösségi érzés alakítása. A 

szülőkkel szervezett játékos délelőtt során a 

családokkal való kapcsolattartás erősítése, 

elmélyítése. 

 Adventi munka 

délelőtt 

 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

helyettes 

 

Az óvodában a gyermekeket érzelmileg készítjük 

fel a szeretet ünnepére, tevékenységeken keresztül 

átélhetik az ünnepre való készülődés és a 

várakozás örömét. A gyermekek által készített 

díszekkel dekoráltuk az óvodát. Munka délelőttöt 

keretében szülők és nagyszülők betekintést 

nyerhettek az óvodai életbe. Közösen készítettünk 

ajándékokat, karácsonyi díszeket, mézeskalácsot 

sütöttünk, megismerkedtünk az ünnep 

szimbólumaival. A szülők példát láttak arra, 

hogyan lehet bevonni a gyermekeket az ünnepi 

előkészületekbe, de arra is alkalmas volt, hogy a 

szülők jobban megismerkedjenek az óvodával, 

szülőtársakkal, gyermekekkel, erősödjön az 

összetartozás érzése a csoportokon belül. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

 Zöld övezet” 

 

intézményvezető 

helyettes 

 

A program célja: 

Föld napjához kapcsolódóan valósítottuk meg a 

szülőkkel közösen. Meghívtuk az általános iskola 

tanítóit is, akik nagy érdeklődéssel vettek részt. 

A programunkat megtisztelte Pánti Ildikó 

önkormányzati képviselő asszony. 

A programot megelőzően a projekt feldolgozása 

során megismerhették óvodásaink, hogy kik élnek 

a Földön. Mit ad nekünk a Föld? - Öröm és bánat 

térkép 

Változatos tevékenységeken keresztül 

megismerkedtek a gyermekek a hulladékok 

típusaival, újrahasznosítással, hogyan kell 

szelektíven gyűjteni. 

A közös játékok során a gyermekeken keresztül 

formálódott a családok környezettudatos 

szemlélete is, jó példát láthattak a szelektív 

hulladékgyűjtésre. 

„Egy gyermek, egy palánta” akcióprogramban a 

családok szebbnél szebb növényekkel 

ajándékozták meg óvodánkat. A virágokat a 

gyerekekkel, szülőkkel közösen ültettük el az 

udvaron.  

A növények ültetésével mintát láthattak 

óvodásaink a szép környezet kialakítására, a 

növények gondozásával pedig felelősségérzetük 

formálódott, megtapasztalták az emberi munka 

fontosságát. 

 Csöppnyi Csodák”  Szülőket, nagyszülőket és a leendő óvodásokat is 

meghívtuk. Gyermekműsorokkal kedveskedtek a 

gyermekek: a Csiga-Biga Palota mesemondó két 

nyertese mondta el meséjét, majd az Ovi- Gálán 

bemutatott Meseország közepében előadásukat 

láthattuk. A szülők a Három kívánság című mesét 

játszották el, melyet a gyermekek hangos kacagása 

kísért. Ezt követően színes programok várták a 

gyerekeket a légvár, arcfestés, kézműveskedés, 

kutyás rendőr bemutatója. A programot a 

gyermekek megvendégelése zárta. 

Csokonai Lurkóköszöntő 

 

Intézményvezető 

helyettes 

2014. 10. 10. 

A rendezvényünk nyílt délután volt a szülők és 

érdeklődők számára. A kiscsoportos gyermekeket 

nagyon színvonalas műsorokkal köszöntötték a 

nagyobb gyermekek. A kicsiket a szülők 

megvendégelték a rendezvény végén. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

Jókai úti 

óvoda 

„Most már együtt” 

 

 

 

 

 

 

„Legyen neked is 

konyhakerted!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségnap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apák napja 

 

 

 

 

 

Évzáró kerti parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Miénk ez a nap” 

gyermeknapi 

program 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2014.09.19. 

A szülőkkel és a gyermekekkel együtt 

kikerékpároztunk az erdei futópályára, ahol 

tornáztunk, körbe sétáltuk a terepet, megfigyeltük 

a növényzetet, az itt élő madarakat, majd közös 

csemegézéssel zártuk a programot. 

 

2015.02.23. 

A rendezvény célja a szülők körében 

népszerűsíteni a konyhakertek fontosságát, ill. 

ismeretnyújtás, hasznos információk adása a 

növények termesztéséhez. 

Nagyon hasznos, jól sikerült rendezvény volt, a 

helyi média is felvette és bemutatta a helyi TV. 

A rendezvényt megtisztelte Kovács Szilvia 

alpolgármester asszony. A szülők közül többen is 

próbálkoznak a saját konyhakert létrehozásával. 

 

2015.03.16. 

A hagyományokhoz hűen egészségmegőrző 

előadással kezdődött, melyet Dr Radotz Orsolya 

fogorvos tartott, majd a gyermekek és szülők 

együttes játékos vetélkedőjével folytatódott a nyílt 

rendezvényünk, melyet az egészséges ételek 

kóstolása zárt le az óvónők mese előadása után. A 

mese címe: A fogfájós nyulacska volt. 

 

Süni csoport: 2015.05.08. 

Pitypang csoport: 2015.05.08. 

Érzelem teli dalokból, versekből összeállított 

műsorral kedveskedtek az anyukáknak és a 

nagymamáknak. A gyermekek ajándékot 

készítettek számukra. 

 

2015.05.29. 

 

A nagycsoportos gyermekek előadták az Ovigála 

műsorát, a kisebbekkel korcsoportjuknak 

megfelelő énekes játékok, dalok, kiszámolókból 

összeállított anyaggal búcsúztattuk az évet. Az 

iskolába menők elbúcsúztak az itt maradó ovis 

társaiktól és az óvodától, majd az iskola hangulatát 

idéző versekkel, dalokkal mutatkoztak be. 

Hangulatos, szívet melengető műsort a Kelemen 

Lajosné és Puskás Sándorné által összeállított 

óvodai emlékeket idéző CD megnézése zárta. Az 

ünnepséget a szülők által készített vacsora és a 

karcagi T.B.C. zenekar koncertje zárta.  

 

2015.06. 2. hetében 

Ugráló vár, arcfestés, játékos vetélkedők tették 

hangulatossá a rendezvényt. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

Kinizsi úti 

óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ez a nap más, mint a 

többi” 

 

 

 

 

 

 

 

„Csiri - biri” 

gyermeknap  

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2014.10.22. 

E rendezvényünket az óvoda megnyitásának 

évfordulóján tartottuk. A délelőttöt olyan 

tartalommal töltöttük meg, mely során a gyerekek 

az őszről szerzett ismereteiket rendszerezhettük. 

Néhány szülőt is bevontunk a délelőtt folyamán. A 

dajka nénik sütötték valamennyi csoport számára a 

születésnapi tortát. 

 

2015.05.22. 

Erre a rendezvényünkre szívesen fogadtuk az 

érdeklődő szülőket is. A délelőtt folyamán a 

szülőkkel játékos feladatokat oldottak meg a 

gyerekek. Lehetőség volt kézműves 

tevékenységekre, majd Karcagi Nagy Zoltán és 

Andi vidám koncerttel ajándékozták meg a 

résztvevőket. 

Kuthen úti 

óvoda 

Egy gyermek, egy 

palánta 

 

 

 

 

 

 

„Zsebi-baba” 

gyermeknap 

 

 

 

 

Csipet – csapat 

rendezvény 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2015. május első – második hete. 

Több éve már tavasszal az óvoda zöldítése 

programot szervezünk a szülők és gyermekek 

számára. A gyermekek palántákat hoznak, 

melyeket sziklakertünkbe és a balkonládákba 

ültetünk. Így szépítjük környezetünket, formáljuk a 

gyermekek ízlésvilágát. 

 

Májusban, gyermeknap alkalmából rendezzük meg 

óvoda-szintű „Zsebi-baba” gyermeknapunkat. 

Vidám délelőttöt szervezünk a gyermekek számára. 

Kézműves foglalkozások, légvár, arcfestés, mini 

póni lovaglás szórakoztatja óvodásainkat.. 

 

2014.10.09. 

Ősszel e rendezvény keretén belül fogadjuk az 

újonnan érkező gyermekeket. A nagyobbak 

dalokkal, versekkel köszöntik őket. Játékos 

programok szervezésével tesszük emlékezetessé a 

gyermekek számára ezt a délelőttöt. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

 

SZIM 

óvoda 

„Mozogj velünk!” 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi készülődés a 

szülőkkel közösen 

 

 

 

II. Családi    

egészségnap 

„Mozogni jó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SZIM- világ” 

családi délután” 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

2014.október.07. 

Közös bemelegítő torna, majd akadály pályákon 

való játékos mozgásos tevékenységek várták a 

gyermekeket. A program végén: zsíros kenyér 

parti, kötetlen beszélgetéssel. 

 

 

 

2014.12.16-17.  

A szülőkkel közösen délelőtt, délután mézest 

sütöttünk, karácsonyi ajándékokat és dekorációt 

készítettünk. 

 

2014.12.18  

A szülői bábcsoport előadása. 

Délelőtt Testnevelés bemutató foglalkozást 

tartottunk mindkét csoportban szülők részvételével. 

Délután a Karcagi Sportegyesület öt szakosztálya 

és a Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium talajtornászai 

mutatkoztak be. A sportágakat óvodásaink is 

kipróbálhatták. Azóta egy óvodásunk 

asztaliteniszezni jár. 

 

A programot óvodásaink köszöntő műsora nyitotta: 

kis- középsősök dalokkal, versekkel és tánccal 

kedveskedtek a vendégeknek, a nagycsoportosok 

az Ovi gálára készült műsort adták elő.  

Az óvodapedagógusok kézműves tevékenységeket 

ajánlottak fel. A délutánt kolleganőnk, Muliczné 

Nagy Andrea énekes műsora zárta.  
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

 

 

 

 

Takács P. 

úti óvoda 

„Pöttöm fogadó”- új 

gyermekek 

köszöntése, nyílt nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ovi- Karácsony” 

szülők és 

óvodapedagógusok 

meglepetés műsora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gyermeknap” 

tanévvégi családi 

délután 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2014. október 09-én délelőtt került sor a már 

hagyománnyá vált „Pöttöm fogadó” 

megrendezésére. Ezen a nyílt délelőttön az 

óvodában együtt szórakoztak a gyerekek és szüleik. 

A szülők betekintést nyertek az óvoda mindennapi 

életébe.  Örömmel kapcsolódtak be a csoportokban 

zajló tevékenységekbe. A dajka nénik almás 

süteményt sütöttek és nagy szeretettel kínálták a 

gyerekeket és a felnőtteket. Az udvaron került sor a 

legkisebbek köszöntésére. A versek és dalok 

elhangzása után közös körjátékkal mutatták meg az 

összetartozásukat. A táncházat mindenki örömmel 

fogadta. Az udvaron népi gyermekjátékokkal 

készültek a gyerekek szórakoztatására az 

óvodapedagógusok. Érdekes, manapság nem ismert 

játékokat kínáltak. A fedett teraszon zöldség, 

gyümölcs szobrászat várta az érdeklődő szülőket, 

gyerekeket. E közben a gyerekek arcát a 

Mosolybirodalom munkatársai festették ki. Az 

ugráló várat nagyon kedvelik a gyerekek, ez 

alkalommal is nagy örömmel vették. Az ősz 

jegyében zajló, gazdag programot kínáló délelőtt 

sok vidámsággal zajlott, kellemes tevékenység volt 

ez felnőttnek, gyermeknek egyaránt.  

 

2014. december 17. 

Advent jegyében folyt a hangulati előkészítés, 

melyet közös ünneplés követett. A Süni 

csoportosok „Hó pille” táncot jártak. A Maci 

csoportos gyerekek, Betlehemi köszöntő műsorral 

kedveskedtek a kisebbeknek. Népviseletbe öltözve, 

a fenyőfa mellett előadott műsor, mind az előadó 

gyerekeknek, mind pedig a részvevő gyerekeknek 

hagyományápoló élményt nyújtott. A Cinke 

csoportos gyerekek karácsonyi verseket, dalokat 

adtak elő. Jelmezeik az ünnephez kellő hangulatot 

teremtettek. „Visszajött a répa” című mesét 

játszották el a szülők, óvodai dolgozók. 

Mézeskaláccsal, süteménnyel, gyümölcsteával 

vendégeltük meg az óvodásokat. 

 

2015.06.04. Szülőkkel közös program. A 

Mesevarázs munkaközösség mese előadásával 

kedveskedett a gyermekeknek. Ezután vehették 

birtokba a Mosolybirodalom tevékenységeit. Az 

arcfestés, ugráló vár, lufi festés, pillangó röptető 

készítés színesítette a programot, a délután táncház 

zárta. A népzene, a népi tánc elemei jól szolgálták a 

vidám hangulat fokozását, a közösségi érzés 

alakítását. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Lucázás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2014.december 12. 

A középső csoportunk gyermekei az óvónőkkel, 

kis műsorral készültek. Maskarába öltözve, 

csörgőkkel stb. felszerelve körbejárták az óvoda 

csoportjait, és jókívánságaikat átadták a 

többieknek. Jól megszórták szalmával a 

csoportokat, liszttel megkenték a gyermekek 

arcát, hogy gazdagságot és egészséget hozzanak a 

következő évben. A jókívánságokért édességet, 

falatkákat, gyümölcsöt kaptak, amelyeket 

elfogyasztottak az ünnepi asztalnál a 

csoportjukban. 

Zöldfa úti 

óvoda 

Mihály napi vásár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyárnyitogató családi 

gyermeknap 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2014.09. 25. 

A rendezvényen az óvodánkba járó új gyermekek 

köszöntésén túl a régi néphagyományt 

elevenítettük fel. A gyermekek egy vásáros 

játékban vehettek részt, ahol a portékákat almáért 

lehetett megvásárolni. 

A vásárfiát a rendezvény előtt készítettük el. Az 

összegyűjtött almát a későbbiekben feldolgoztuk, 

süteményt, kompótot, gyümölcssalátát készítünk 

belőle. A délután folyamán népi 

gyermekjátékokat kezdeményeztünk a 

gyermekek számára, majd táncházzal zártuk. A 

szülők megvendégelték a gyermekeket. 

A vásárt megelőzően a daduska nénik aktív 

közreműködésével kiállítást rendeztünk be 

óvodánk folyosóján a régi használati tárgyakból, 

eszközökből. 

 

2015. 06.04. 

Nyárnyitogató Családi Gyermeknapunkat minden 

évben a tanév zárásaként valósítjuk meg. A 

csoportok, tehetségműhelyek műsorokkal várták 

a szülőket. A délután folyamán a Mosoly 

Birodalom Alapítvány légvárat és arcfestést 

biztosított az érdeklődő gyermekek számára. A 

közös sport, és kézműves tevékenységek, a zene 

az oldott hangulat a rendezvény színvonalát 

emelték. A szülők főztek, bográcsoztak, majd az 

elkészült étkeket a délután lezárásaként közösen 

fogyasztották el.  

Az óvodánk folyosóján kiállítást rendeztünk a 

Játszd újra kiállításra készített újrahasznosított 

anyagokból. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Székhely 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

 

 

 

Föld napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógus Zöld jeles napokról való megemlékezés: 

témaprojektek feldolgozásával, helyszíni séták, 

kirándulások, vetélkedők szervezésével 

tehetséggondozó műhelyek és tagóvoda szinten 

valósultak meg. 

• Állatok világnapja: A csoportok 

látogatást tettek a Kun Lovardába, ahol 

megfigyelték a háziállatokat, élőhelyüket, az 

emberek szerepét az állatok gondozásában. 

• Víz világnapja a csoportokban külön 

– külön projektfeldolgozással valósult meg. 

Változatos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek a víz tulajdonságával, 

nélkülözhetetlenségével az emberek, állatok, 

növények életében, a takarékos vízhasználat 

fontosságával. 

• Föld napjához kapcsolódóan hulladék 

projektet valósítottunk meg. A téma zárásaként 

a szülőkkel közösen szerveztük meg a 

„Zöldövezet” programot, amely már 

hagyományként működik az óvodában. A nyílt 

délelőttön részt vettek a szülők, nagyszülők, 

óvodapedagógusok és tanítónők. A játékos 

délelőttön öt csapatot alakítottunk ki, melyeket 

vállalkozó szülők vezettek. Öt állomáson a 

gyermekeknek és az érdeklődő szülőknek 

környezetvédelemhez kapcsolódó feladatokat 

kellett megoldani: Szemet Elek által 

szennyezett erdő megtisztítása, hulladékok 

szelektálása, hulladékok felismerése hangszín, 

tapintás alapján, újra papírkészítés. 

• Madarak és fák napja: A madarakkal 

nem csak a zöld jeles naphoz kapcsolódóan 

foglakoztunk, hanem minden évszakban 

figyelemmel kísértük viselkedésüket, 

életmódjukat, annak megfelelően 

gondoskodtunk róluk. A madarak folyamatos 

megfigyelésével erősödött a gyermekek 

madarak iránti szeretete, gazdagodott 

fajismeretük, formálódott természetre figyelő 

magatartásuk. 

• A madarak és fák napi kerékpártúrát 

és az Erdei tornapályán szervezett vetélkedőt a 

rossz időjárás miatt nem tudtuk a tervezett 

helyszínen megvalósítani. Azonban a 

csoportokban a madárprojekt megvalósult. 

Több alkalommal látogatást tettek a gyermekek 

az óvoda közelében lévő gólyafészekhez, hogy 

figyelemmel kísérjék a gólyák életét, a fiókák 

fejlődését. 

A Nagykunsági Környezetvédelmi, 

Területfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel több 

éve jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki a 

környezettudatos szemléletformálás érdekében.  

Az együttműködés egyik alkalma a Te SZEDD! 

– Tiszta Magyarországért!- akcióprogramban 

való részvétel. Helyi szinten a kft. szervezi a 

gyűjtést, én pedig, mint kapcsolattartó, 

koordinátor szervezem a programot az 

intézményben. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Csokonai 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Az óvodánkban az ünnepek, jeles napok 

színesebbé tették a gyermekek életét, a 

hagyományaink ápolását, megőrzését segítették, 

a gyermekek fejlettségéhez igazodva. 

Jókai 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

Föld napja 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus  

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Összekötöttük az óvodai ismerkedő kerékpáros 

kirándulásunkkal. Az erdei tornapályára 

kerékpároztunk ki, ahol tornáztunk, sétáltunk, 

megfigyeltük a növényeket, madarakat. 

 

Lovas kocsis kirándulást szerveztünk a Kun-

lovardába, ahol megnéztük az ott élő állatokat. 

Minden évben már hagyományként eleséget 

gyűjtünk a Kutyamenhely lakói számára. 

Az állatok világnapját két héten keresztül 

projekt témában komplex módon dolgoztuk fel. 

 

Projekt rendszerű formában dolgozzuk fel 2 

héten keresztül komplex módon. 

 

A Föld napját 2 hetes projekt formájában 

dolgoztuk fel, melyhez kapcsolódott az „Egy 

gyermek-egy palánta” akciónk, amikor az 

óvoda udvarát szépítettük azokkal a virágokkal, 

amelyeket a gyermekek szüleikkel közösen 

hoztak, ill. az óvoda dolgozói hoztak és 

neveltek. 

 

Az óvoda udvarán távcsővel kerestük és 

azonosítottuk a nálunk előforduló és itt élő 

madarakat. Lenyomatot készítettünk a fák 

kérgéről, összehasonlítottuk őket. Megfigyeltük 

a tavaszi zsongást. 

 

A rossz idő miatt elmaradt TE SZEDD! akciót 

később valósítottuk meg. Az óvodánk utcájában 

összegyűjtöttük az eldobált szemeteket, így 

örömmel néztük, hogy milyen szép, amikor 

nem hever szemét az árokban és az út szélén. 

Felhívtuk a gyermekek figyelmét a 

takarékoskodás fontosságára, utaltunk a Föld 

projektben megbeszélt környezetvédelmi 

lehetőségekre. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Kinizsi 

 

 

Autómentes nap 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

 

 

Föld napja 

 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Szeptember 22. 

Az óvodánk udvarán a gyerekek számára 

különböző ügyességi feladatokat állítottunk 

össze. A vállalkozó gyerekek ügyeskedtek, a 

többiek pedig szurkoltak nekik. 

 

Október 4. 

A Süni és a Pillangó csoport ellátogatott a 

Kunlovardába, a kisebb gyerekekkel az óvoda 

környékén fellelhető baromfiudvarok lakóit 

figyelhettük meg. 

 

Március 22. 

Mindegyik csoport megemlékezett a Víz 

világnapjáról. A Süni és a Pillangó csoportosok 

ellátogattak az Akácliget melletti, a Napsugár 

és a Micimackó csoport a közeli Bikás tóhoz. 

 

Április 22. 

Az óvodában csoportszinten került 

feldolgozásra. Célunk volt a gyerekek figyelmét 

felhívni arra, hogy mikor boldog és mikor 

szomorú a Föld.  

 

Május 10. 

A csoportok közösen a „rókavadászat” című 

játék mintájára színes kartonból kivágott 

kukacokat szedegethetett.  Séták alkalmaival és 

az óvoda udvarán madár éneket hallgathattunk. 

Megfigyeltük az udvarunkon fészkelő 

madarakat is. 

 

Június 5. 

Valamennyi csoport részvételével kirándulás 

lovas kocsival a város, különböző részeire. 

Kuthen 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

A Zöld jeles napokon igyekszünk a gyermekek 

számára szórakoztató, ugyanakkor tanulságos, 

ill. tapasztalatszerzésre lehetőséget adó 

tevékenységeket. Több jeles naphoz kötődően 

rajzpályázatokon vettünk részt. 

 

SZIM 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Az Autómentes napról a szülőkkel közös 

kerékpározással emlékeztünk meg.  

Az Állatok világnapján a Kunlovardába 

látogattunk el lovas kocsival.  

Madarak és Fák napját a Kutatóintézetben 

ünnepeltük játékos feladatokkal.  

A többi zöld jeles napot mindenki a 

csoportjában, egyéni ötletek alapján a nevelési 

tervben beépítve valósította meg. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Takács 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 
Autómentes világnap: 

Az óvodánk udvarán elkészült a KRESZ pálya. 

A gyerekek számára kis pályaavatót 

rendeztünk. Kellemes hangulatban, a 

kerékpározás szabályait tanulva, gyakorolva telt 

a délelőtt. 2014. 09. 25. Kerékpár túra az Erdei 

futópályára. 

Állatok világnapja: 

 október 4. 

Vetélkedőt rendeztünk a gyermekek számára. A 

vetélkedőn a csoportok vettek részt. Témája az 

állatok sajátosságait és élőhelyét érintette.  

Víz világnapja: 

Március 22. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a Víz 

Világnapja alkalmából meghirdetett rajz 

versenyére, 3 gyermek készített szüleivel 

munkát. A rajzok igazán szépek és ötletesek 

voltak (Gyökeres Éva óvodapedagógus). 

Föld napja: 

Április 22. 

„Egy gyermek, egy palánta” Óvodai 

kertrendezés, ültetés. Szülők bevonása a kiskert 

beültetésébe, a növények az udvar rendezésébe. 

Konyhakert előkészítése, ültetés, palántázás. 

Az óvodában csoportszintű feldolgozásra került 

sor. 

Madarak fák napja 

Május 10. 

Játékos tevékenységeken keresztül (kézműves, 

mozgásos) tettük gyermek közelivé a madarak, 

fák védelmét, szeretetét. Elsétáltunk 

madárhangot gyűjteni. Megfigyeltük az 

udvarunkon fészkelő madarak életét. A 

projektek tartalmazták a csoportszintű 

feldolgozást. Sok madárka készült papírból, 

gyurmából. Képeskönyveket vittünk be a 

gyerekeknek, hogy az érdeklődésüket fokozzuk. 

Környezetvédelmi világnap: 

Június 5. 

Kerékpár túrát, kirándulást szerveztünk a 

„Kobakcsalogató” tehetséggondozó műhely 

tagjainak az Erdei futópályára. 

Kirándulást szervezett a Süni csoport, lovas 

kocsival a Fülöp tanyára. 

2015. május 06. 

„Kerékpáros ügyességi próba” – bicikli tanoda. 

Óvodánkban már több éves hagyomány, hogy 

az óvoda udvarán közlekedési pályát rajzolunk 

fel és a gyermekeknek az ügyességi vetélkedőn 

lehetőséget biztosítunk a közlekedési szabályok 

gyakorlására. Jutalomként mindig almát kapnak 

a gyerekek. Ebben az évben is megrendezésre 

került a gyermekek nagy örömére. Mindig az 

„Ügyeskedj a kerékpároddal” napra tesszük, így 

az nap délelőtt minden érdeklődő kisgyermek 

részese lehet a kerékpáros vetélkedőnek. Ezt a 

tevékenységet összefogja, szervezi Popovicsné 

Nagy Mária és Gyökeres Éva 

óvodapedagógusok. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Táncsics krt. 

19.  

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

 

 

Állatok világnapja 

 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Kértük a szülőket, hogy az autómentes napon 

kerékpárral jöjjenek, ne használják az autókat 

 

Kutya bemutató volt az udvarunkon. 

 

A zöld jeles napokról minden csoport 

megemlékezett. 

A TESZEDD akció programban a 4 csoportunk 

bekapcsolódott. 

Az óvoda környékén 4 különböző területen 

tevékenykedtek a gyermekek és felnőttek, hogy 

megtisztítsák környezetünket az eldobált 

szeméttől-. 

Zöldfa 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

Föld napja 

 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

Az autómentes napot óvodai szinten 

2014.09.22.-én valósítottunk meg, kértük a 

szülőket, hogy lehetőleg kerékpárral, vagy 

gyalogosan hozzák, ill. vigyék haza 

gyermekeiket. A nap folyamán a gyerekek 

számot adhattak kerékpáros tudásukról. 

 

Az állatok világnapja alkalmából 1 csoportunk 

a Kunlovardába látogatott el, a másik 2 csoport 

pedig helyszíni bejáráson volt a gyermekek 

családtagjainál, ismerőseinél. 

 

A Víz világnapja alkalmából 2015. 03. 20-án 

mindhárom csoport ellátogatott az Erzsébet 

ligeti tóhoz, és megnézte a vízparti élővilágot. 

 

A Föld napja alkalmából meghirdettük az, „Egy 

gyermek- egy palánta” akciót. A felajánlott 

palántákat, virágokat kiültettük az óvodánk 

veteményeskertjébe, és a megújult 

virágoskertbe. 

 

A Madarak fák napja alkalmából kerékpározást 

és játékos vetélkedőt hirdettünk a családok 

számára az Erdei tornapályára. 2015. 05.14-ére, 

de az esős időjárás miatt nem tudtuk 

megvalósítani. 

 

A környezetvédelmi világnap alkalmából 

óvodánk környékén szedtük össze a szemetet. 

és a szelektív hulladékgyűjtés szempontjai 

szerint válogattuk szét, és helyeztük el a 

megfelelő hulladékgyűjtőbe. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

Székhely 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek – 

szülők) 

Testnevelés munkaközösség 

vezető 

 

Zöldfa úti óvoda,  

tagóvoda vezetője 

2014. 10. 07 

16. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedőt a nagycsoportos 

óvodások részére. A gyermekek nagy 

izgalommal készültek a Zöldfa úti óvodában 

megrendezésre kerülő vetélkedőre. A 

gyermekeknek kilenc pályán kellett ügyességi 

és gyorsasági feladatokat végrehajtani. A 

versengésben mind a 9 óvodánk 1-1 csapattal 

(10 gyermek és 8 szülő) vett részt. A 

rendezvényen  

A rendezvényen részt vett Kovács Sándor a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnöke, megnyitotta Kovács Szilvia 

alpolgármester Asszony. A rendezvény 

lebonyolításában kollégáink és a testnevelő 

tanárok segítettek.  

A vándorkupát ebben az évben a Csokonai úti 

óvoda csapata nyerte el. 

„Ovigála” intézményvezető 

vezetői munkaközösség vezető 

2014. 11. 21. 

A rendezvényt Dobos László polgármester úr 

nyitotta meg, a képviselő testület tagjai 

érdeklődéssel vettek részt. A szülők, intézményi 

partnerintézmények figyelemmel kísérték a 

programot. Minden óvoda 1-1 gyermekműsorral 

készült, melyek nagy sikert arattak. 

Résztvevő gyermekek száma: 148 fő 

Résztvevő szülők száma: 550-600 fő 

Vendégek: 30 fő 

Aprólábak Néptánc gála intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2015. 03. 28.  

A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester 

asszony nyitotta meg. 

A rendezvény az OPER 6883 pályázat keretén 

belül valósult meg, ahol bemutatkozhattak 

óvodáink gyermektánc csoportjai illetve az 

iskolás gyermekek is. A rendezvényre 

meghívtuk a tehetségpontként működő 

Püspökladányi gyermektánccsoportot is. 

140 gyermek, intézményünk nevelő 

közösségének tagjai, meghívott vendégek, 

szülők vettek részt, helyi alkotók kiállítása 

kísérte a rendezvényt. 

„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

kézműves munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

2015. 04. 20.  

A kiállítást Szepesi Tibor önkormányzati 

képviselő úr, az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A Mákszem gyermektánc csoport és a Kuthen 

úti óvoda mesemondója adott műsort a 

megnyitón. 

A kiállításra valamennyi óvoda újrahasznosított 

anyagokból készített ötletes játékeszközöket, 

valamint az intézményben működő kézműves 

tehetségműhelyek mutatkoztak be alkotásaikkal. 

A rendezvény megnyitóján a gyermekekkel 

együtt, szülők is részt vettek, az általános 

iskolák pedagógusaival. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

Ügyeskedj a 

kerékpároddal 

intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

 

2015. május 6. 

A rendezvényen 90 óvodás gyermek és 36 szülő 

vett részt. 

A gyermekek és a szülők 9 pályán kerékpáros 

ügyességi feladatokat hajtottak végre, 

megmutatatták KRESZ ismeretüket, ami a 

biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen. 

A rendezvényen zenés műsort adott Karcagi 

Nagy Zoltán és Andy. 

A díjakat átadta Molnár Pál önkormányzati 

képviselő úr. 

Pedagógus napi ünnepség intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

 

 

2015.06.18. 

Intézményünk aktív és nyugdíjas 

pedagógusinak, dolgozóinak köszöntése. Karcag 

Város kultúrájáért díj átadása, nyugdíjba 

vonulók köszöntése, jubileumi jutalomban 

részesülők köszöntése, intézményi díjak 

átadása. A rendezvényt gyermekműsorok és a 

Gyöngyvirág néptánccsoport műsora 

színesítette. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények 

 

Csokonai úti óvoda – Egészségnap - 2015. 02. 13. 

 

Óvodánkban, ebben a tanévben rendeztük meg először az egészségnapot. Nyílt délelőtt 

keretében a gyermekek és szülők közösen játékos vetélkedőn vehettek részt, melyet az 

egészséges ételek kóstolása zárt le. 

 

Pindur Pandur” 2015.05.29. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezésre került a Pindur Pandúr „Mini KRESZ” Országos 

Közlekedésbiztonsági Ki – Mit – Tud Budapesten, melyre a Táncsics krt. 17. óvoda és a 

Zöldfa úti óvoda gyermekei két csapatban indultak.  

A vetélkedő Budapesten a BRFK Kiképző Központjában zajlott le, 150 csapat óvodások és 

általános iskolák első, második osztályosainak részvételével. A csapataink mind az elméleti, 

mind a gyakorlati, ügyességi versenyen hibátlanul teljesítettek, teljesítményüket ajándékokkal 

jutalmazták: minden részt vevő kisgyermek kulacsot és érmet kapott, a Táncsics krt. 17. sz. és 

Zöldfa úti óvoda 1 – 1 kerékpárt, valamint ajándékcsomagot vehetett át, melynek tartalma 

festőállvány, KRESZ könyvek, labdák. 

 

Megköszönjük Karcag Város Önkormányzatának támogatását, hogy a gyermekek számára 

költségvetési támogatással lehetővé tették a Budapestre való utazást, s eredményükkel 

városunk hírnevét öregbíthették.  

 

A Hortobágyi Nemzeti Park „Hímzett kötény kiscsizma” néptánc verseny óvodás gyermekek 

számára. A verseny helyszíne Debrecenben volt a Fórumban, ahol a Bíborka és a Mákszem 

gyermektánc tehetségműhelyek mutatkoztak be és szép eredményeket értek el. 

Aranyminősítést kapott a Bíborka, ezüstminősítést pedig a Mákszem tánccsoport. Jutalmul 

egy napos kirándulást nyertek a Hortobágyra. 
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A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett játékos Hortobágy című pályázaton 

intézményünkből 5 csoport nyújtott be háromfordulós pályázatot: Táncsics krt. 19. sz. óvoda 

Napraforgó és Süni csoportja. A természetismereti tehetséggondozó műhelyek közül a 

„Körte-kuckó”, „Kis fürkészek” és „Zöld Manók”.  

Az öt pályázat közül a Napraforgó csoport és a Kis fürkészek belépőjegyet kaptak a 

Hortobágyi Állatparkba.  

 

A társintézmények és városi rendezvények 

 

A 2014/2015-ös nevelési évben Karcag Város rendezvényei igen gazdagok voltak. Az 

intézményünk pedagógusai ebben az évben is aktívan részt vállaltak a rendezvények 

megszervezésében, önkéntes munkákban. Az óvodáskorú gyermekek részére szervezett 

rendezvényekre pedig minden alkalommal szívesen vitték el gyermekcsoportjainkat.  

A társintézmények által szervezett rendezvényeken is igen nagy számmal vettek részt 

kollégáink és a gyermekcsoportok. 

 

A rendezvények, amelyen részt vettünk: 

 

 2014. augusztus 20. – Ünnepi Önkormányzati Ülés  

 2014. október 02. – Idősek napja fellépés az Idősek Otthonában 

 2014. október 23. - Ünnepi Önkormányzati Ülés  

 2014. november 30. – Adventi gyertyagyújtás 

 2014. december 6. - Adventi Játszóház  

 2014. december 13. – Luca napi táncház 

 2014. december 14. – Gyertyagyújtás a Református templomban 

 Adventi Karácsonyi ünnepség a Katolikus templomban  

 Kunrózsa fellépése a Katolikus templomban 

 Advent kiskulcsoson 

 2014. január 21 és 22. – Magyar Kultúra Napja ünnepség  

 2015. február 2. – Györffy Néptánc Gála 

 2015. március 14. Márciusi ifjak program sorozat megnyitása  

 2015.03.17. – Csiga-Biga Palota mesemondó verseny 

 Legszebb konyhakert rendezvényei 

 Tűzoltók napja 

 2015. március 27. - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Víz világnapja, Rajzverseny 

 2015. május 01. Kunhagyományok napja  

 2015. május 04 és 07. – Anyák napi köszöntő – Idősek Otthona 

 2015. május 05. Májusfaállítás.   

 2015. május 15. TE SZEDD akcióba való bekapcsolódás 

 2015. május 11. – COOP napok 

 2015. május 30. – Családi gyermeknap 
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 2015. június 03. – Májusfa kitáncolás 

 Városi Szimfonikus Zenekar fellépései 

 Bagdy Emőke előadása Református Egyházközösség szervezésében 

 Pánti Ildikó önkormányzati képviselő asszony által szervezett lakossági fórum 

„Kunrózsa” kamarakórus előadása 

 Főtér avató 

 Redempcióról megemlékezés, „Kunrózsa” kamarakórus előadása 

 A Mákszem gyermektánccsoport, Aprólábak, Búzavirág, Palánta, Bíborka 

gyermektánccsoportjai szívesen tettek eleget a nagyszámú városi felkéréseknek, ahol 

sikeresen mutatkoztak be.  
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2. FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása 

 

2.1. Humán erőforrás 

 

Személyi feltételeinket Karcag Város Önkormányzata az intézményi költségvetésben 

meghatározott létszám keretben biztosítja, mely figyelembe veszi a 2011. évi CXC. nemzeti 

köznevelési törvényt, a miniszteri rendeletben meghatározottak és az intézményi 

gyermeklétszámunkat. 

 

Az intézmény vezetési struktúrája 

 

Intézményünkben a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, 

a belső szabályzatok figyelembe vételével az intézményvezető felelőssége. 

A vezetői feladatok ellátását – feladatmegosztás – alapján, a vezetőtestület látja el. 

 

Tagjai: intézményvezető 

 intézményvezető helyettesek  

 tagintézmény vezetők 

 belső ellenőrzési csoport vezetője 

 gazdasági ügyintéző 

 

Kibővített vezetés tagjai:  

 szakmai munkaközösség vezetők  

 közalkalmazotti tanács elnöke 

 szakszervezet titkára 

 

A vezetői munka, feladat, felelősség, magatartás, egyeztetési kötelezettségek betartásával az 

aktualizált munkaköri leírások alapján történik.  

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására sor került a nevelési év megkezdésekor a 

vezetői feladatellátásban bekövetkezett személyi és feladatköri változások miatt. 

Meghatározásra kerültek az általános feladatok, a munkaköri leírások, melyek részletesen 

tartalmazzák a feladatokat, hatásköröket. Az éves munkaterv részletesen tartalmazza a 

feladatok megvalósításának határidejét, felelőseit. 

A feladatokat megfelelő tervezés, szervezés, előkészítést követően a nevelőközösséggel 

együttműködve valósította meg a vezetői team.  

A nevelőtestület felé irányuló kommunikáció biztosított volt a rendszeres vezetői értekezletek 

által. Valamennyi óvodánkban rendelkezésre áll az internetkapcsolat, mely a vezetői 

feladatok, tájékoztatások gyors információ cseréjét biztosítja. 

 

2014. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám 116 fő + 1 fő részmunkaidőben 

foglalkoztatott. 

 

Intézmény közalkalmazottainak hiányzásai 2014. szeptember 1 – 2015. május 31. 

 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

66 fő + 1 fő óvodapszichológus (heti 20 óra) 2014. szeptember 1.  

63 fő + 1 fő óvodapszichológus (heti 20 óra) 2015. május 31. 

 

Hiányzási napok száma: (9 hó) 420 nap 

Hiányzási napok átlaga: (1 hó) 46,67 nap/fő 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329       2014/2015 –nevelési év 

 
 

34 

 

 

Legtöbbet hiányzott napok száma: (9 hó) 

 1 fő 147 nap (betegség) 

 1 fő 66 nap (betegség) 

 1 fő 65 nap (betegség) 

 1 fő 37 nap (betegség) 

 1 fő 16 nap (betegség) 

 

Egyáltalán nem hiányzott: (9 hó) 35 fő 

 2 napot hiányzott: 3 fő 

 3 napot hiányzott: 8 fő 

 4 napot hiányzott: 2 fő 

 5 napot hiányzott: 4 fő 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

 50 fő 2014. szeptember 1. 

 49 fő 2015. május 31. 

 

Hiányzási napok száma: (9 hó) 380 nap 

Hiányzási napok átlaga: (1 hó) 42,2 nap 

 

Legtöbbet hiányzott napok száma:  

 1 fő 89 nap (betegség) 

 1 fő 28 nap (betegség) 

 1 fő 25 nap (betegség) 

 3 fő 19 nap (betegség) 

 1 fő 17 nap (betegség) 

 

Egyáltalán nem hiányzott: 24 fő 

 1 napot hiányzott: 1 fő 

 2 napot hiányzott: 2 fő 

 3 napot hiányzott: 1 fő 

 4 napot hiányzott: 2fő 

 5 napot hiányzott: 2 fő 

 

A hiányzások mellett a feladatok ellátása zavartalan volt, amennyiben szükségessé vált a 

tagóvodák közötti feladatátvállalás is jól működött. Erre néhány napos időtartamban került 

sor. A SZIM óvodában 1 pedagógus kolleganőnk hosszantartó táppénzen volt. A kis létszámú 

nevelőközösségnek a Csokonai és a Takács Péter úti óvoda pedagógusai 4 hónapon keresztül 

segítettek a nevelőmunka ellátásában. Megköszönöm Csokonai és Takács Péter úti óvoda 

nevelőközösségének, kiemelten a SZIM óvodában nevelőmunkát ellátó 

óvodapedagógusoknak a munkáját.  

Az eseti helyettesítéseket a 32+4 órában látták el az óvodapedagógusok. 

 

A nevelőmunkát segítő feladatok, a karbantartói feladatok ellátásába közcélú 

foglalkoztatottak és megváltozott munkaképességű dolgozók felelősségteljes munkájukkal 

tevékenykedtek határozott idejű munkaviszony keretében. 

 

Személyi feltételeink a Köznevelési Törvényben szabályozottak és a gyermek létszámnak 

megfelelően biztosított volt a 2014/2015-ös nevelési évben.  
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2.2. Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 

 

Az 2014/2015-ös nevelési évben, 30 óvodai csoportban  

 

 2014. október 01. 2015. május 31. 

Gyermeklétszám 651 663 

Sajátos nevelési igényű gyermek 15 22 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarral küzdő gyermek 

9 11 

Cigány kisebbségi nevelésben részt 

vesz 

236 237 

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül 

323 329 

Hátrányos helyzetű 22 43 

Halmozottan hátrányos helyzetű 173 203 

Tanköteles korú 271 268 

Általános iskolai tanulmányait 

megkezdi 

- 183 
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Gyerekek hiányzása a 2014/2015-ös nevelési évben szeptember 1 – május 31 
 

 

Óvoda neve 

Gyermekek 

száma 

2015.05.31. 

Nevelési 

napok száma 

2014.09.01.-

2015.05.31. 

Összes 

hiányzások 

száma 

9 havi 

átlaghiányzás 

1 havi 

átlaghiányzás 

Legtöbb 

hiányzott 

nap száma 

Legkevesebb 

hiányzott 

nap száma 

Székhely 47 173 1306 27,8 3,1 82 2 

Csokonai 98 173 3095 31,6 3,5 92 3 

Jókai 46 172 1436 31,2 3,5 87 8 

Kinizsi 76 173 1853 24,4 2,7 75 0 

Kuthen 89 173 2038 22,9 2,5 100 2 

SZIM 45 173 982 21,8 2,4 85 4 

Takács 66 173 2103 31,9 3,5 107 3 

T19 131 173 3074 23,5 2,6 79 1 

Zöldfa 65 173 1258 19,35 2,2 56 3 

 
 

A hiányzások elsősorban betegségekből adódtak, hiszen az óvodáskorú gyermekek 

közösségbe kerülve légúti fertőzéseket, vírusos megbetegedéseket hamar elkapnak egymástól.  

A szülők kérésére az óvoda házirendje alapján lehetőség van 1-3 nap között óvónői 

igazolásra, 3-nál több nap esetén intézményvezetői engedélyezésre. Ezt egy –egy családi 

program esetén vagy őszi és nyári szünet idején vették igénybe a szülők. 

 

Az ötödik életévüket betöltött óvodaköteles gyermekek hiányzásánál az óvodapedagógusok a 

hiányzások esetén a felszólítókat kivitték a családok számára.  

 

Egy testvérpár esetén az igazolatlan hiányzások miatt intézményvezetői feljelentés történt a 

Gyermekjóléti, a Szabálysértési hatóság és a Gyámhivatal felé. 
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2015-2016-os nevelési év várható létszám 

 

Óvoda 

Közalkalmazotti 

létszám Gyermek létszám 

SNI lsz. 

BTMN 

lsz. Tanköteles 

Cigány 

kisebbségi 

nev. 

Hátrányos helyzetű 
Térítés-

nélküli 

étkező 

Nyitva-

tartási idő 

Óvoda- 

pedagógus 

Dajka, 

ped.assz. napk. óvodás összes HH HHH 

Veszé-

lyeztett 

Székhely 6 3 49 0 49 2 1 22 4 1 3 0  12 6,00-17,00 

Csokonai 9 5 87 8 95 3 1 34 1 4 4 0  13 6,00-18,00 

Jókai 4 3 46 1 47 2 1 13 10 0 2 0 14 7,00-17,00 

Kinizsi 8 5 72 0 72 2 4 33 69 2 47 22 67 7,00-16,00 

Kuthen 9 6 90 2 92 4 1 38 51 4 31 1 65 6,00-18,00 

SZIM 4 3 56 1 57 1 0 20 8 2 5 1 15 6,00-18,00 

Takács 6 4 60 2 62 3 0 23 32 8 14 2 41 6,00-18,00 

T19 11 8 130 2 132 1 0 47 29 11 20 0 36 6,00-18,00 

Zöldfa 6 4 62 1 63 2 0 24 31 11 16 0 33 6,00-18,00 

Összesen 63 41 652 17 669 20 8 254 235 43 142 26 296   

 

 

 1 fő óvodapszichológus heti 20 órában 

 3 fő gazdasági ügyintéző 

 2 fő óvodatitkár 

 4 fő fűtő-karbantartó 

 



 

 

 

 

2.3. Tárgyi erőforrás 

 

Cél: A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges 

feltételek biztosítása. Az intézmény biztonságos működtetése. Esztétikus óvodai környezet 

folyamatos biztosítása.  

 

 Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működtek. 

 A nevelőmunkához szükséges eszközök biztosítottak. 

 A HACCP rendszer működtetése biztosított, a higiéniai és takarítási utasításnak megfelelő 

tisztítószerek beszerzése folyamatosan, negyedévente valósult meg. 

 Az óvodák épületeinek karbantartása, a szükséges javítások megvalósultak. 

 2015 áprilisában a Kuthen úti tagóvoda teljes körű felújítása, újjáépítése egy csoportszobával, 

tornaszobával, fejlesztő szobával és egyéb kisegítő helyiségekkel való bővítése igen nagy 

ütemben megindult. Az építkezés gyors előrehaladásával megkezdődött az eszközbeszerzés a 

tervek alapján. A tervezői, kivitelezői, projektmenedzseri, fenntartói team-mel kéthetente 

egyeztető megbeszélésen veszek részt, így valamennyi felmerülő kérésre, problémára, 

lehetőségre gyors és azonnali intézkedés történik. A tagóvoda vezetőjét a munkálatok 

előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatom, szükség szerint a projektmegbeszéléseket 

megelőzően egyeztetek.  

A kivitelezési munkálatok a tervek szerint az nyár végén befejeződnek. 

 

Megvalósult beszerzések: 

 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

1 db ipari porszívó 

1db vasaló 

Foglalkozási 

anyagvásárlás 15.000 

Ft/csoport értékben 

 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan 

megvalósult. 

 

Konyhai eszközök:  

1 db hűtőhőmérő 

2 db ruhaszárító 

36 db üvegpohár 

2 db vágódeszka 

1 db mérőedény 

1 db védőszemüveg 

Irodába 12 db 

üvegpohár 

1 db hosszabbító 

 

Babaház 

tetőszerkezetének 

felújítása 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól összesen 34 

db könyveket kaptunk. 

Tornaszer:  

6 db tornabot,  

4 db karika,  

6 db lyukas bója 
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Az óvoda és az iroda 

épületének teljes 

homlokzatának 

felújítása, festése. 

1 db ruhaszárító állvány 

Irodába 5 db forgószék 

vásárlása,  

2 db Lenovo notebook, 

3 db számítógép, 4 db 

optikai egér 

3 db mobil telefon 

Magasnyomású 

mosó+csőtisztító készlet 

Homokozó feltöltése 

Csokonai úti 

óvoda 

Foglalkozási 

anyagvásárlás 15.000 Ft 

/ csoport az év folyamán 

többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan 

megvalósult. 

1 db ipari porszívó 

2 db vasaló 

4 db ruhaszárító 

200 db törölköző 

 

Konyhai eszközök:  

50 db mélytányér 

50 db lapostányér 

50 db csemegés tányér 

24 db üvegpohár 

1 db védőszemüveg 

1 db hűtőhőmérő 

1 db mérőedény 

2 db lombseprű 

1 db ledes elemlámpa 

1 db létra 

1 db csiszológép 

1 db csőfogó 

Patron a nyomtatóba 

Épület lábazatának 

javítása, homlokzatának 

festése. 

A Kuthen úti óvoda 

előtetőjének 

áthelyezése, óvodánk 

hátsó bejáratához. 

Járda javítása 

20 db keszkenő 

13 db népies szoknya 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól  

4 db metalofon, 

1 db Panasonic magnó 

Csoportonként 

mesekönyvek, összesen 

17db 

Tornaszer:  

4 db Tornakarika, 6 db 

bója, 7 db tornabot 

  

Cd magnó fényképész 

felajánlása 
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Jókai úti 

óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

1 db ipari porszívó  

1 db mosógép elöltöltős  

50 db ágyneműhuzat 

25 db kispárnahuzat 

50 db lepedő 

50 db törülköző 

1 db Lombseprű 

1 db Vasaló 

 

Konyhai eszközök:  

4 db kancsó 

18 db Üvegpohár 

1 db Védőszemüveg 

1 db Mérőedény 

2 db Hűtőhőmérő 

Az óvoda udvarán a faház 

alapját kibetonozták kb. 

5x4 m, a faházra 

ereszcsatornát szereltek. 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól tornaszer:  

6 db Tornabot 

4 db Karika 

6 db Lyukas bója 

Apró kavicsokat kaptunk 

egy szülőtől a 

talpmasszírozó taposó 

kialakításához 

Nagyobb szemű kavicsot 

kaptunk, mellyel 

feltöltöttük a gyermek 

kerékpártároló talaját és egy 

udvari játék alapját. 

Kinizsi úti  

óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

1 db ipari porszívó  

2 db vasaló 

1 db 5 m-es hosszabbító 

35 db ágyneműhuzat 

39 db kispárnahuzat 

1 db ledes elemlámpa 

 

Konyhai eszközök:  

30 db csemegés tányér 

1 db hűtőhőmérő 

24 db Üvegpohár 

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

 

1 db optikai egér 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól 23 db 

könyvet kaptunk., 

valamint hangszereket: 

4 db furulya,  

1 db rézharang,  

1 db hangvilla,  

2 száncsengő, 

2 db csörgőkarika 

1 db kalimba hangszer 

1 db köcsögduda 

1 db menet dob 

1 db bongó kicsi 

 

Tornaeszközök: 

7 db tornabot, 4 db karika, 

6 db lyukas bója 
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Kuthen úti 

óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

 

Plédek, takarók,  

50 db kispárna huzat, 

100 db ágynemű huzat,  

172 db törölköző,  

100 db lepedő 

1 db Mosógép 

1 db Vasaló 

1 db ipari porszívó 

Ruhaszárító 

 

Konyhai eszközök:  

50 db mélytányér 

50 db lapostányér 

50 db csemegés tányér 

1 db ételhőmérő, 

2 db vágódeszka 

1 db hűtőhőmérő 

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

24 db Üvegpohár 

4 db tálca 

1 db páramentesítő 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól  

2 db fadob 

1 db erősítő 

 

Tornaeszközök: 

7 db tornabot, 4 db karika, 

6 db lyukas bója 

 

SZIM óvoda Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

1 db Mosógép 

1 db ipari porszívó 

1 db vasaló 

Konyhai eszközök:  

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

18 db Üvegpohár 

1 db hűtőhőmérő 

Homokozó feltöltése 

8 db Öltöző szekrényekre 

függöny 

8 pár gyermek 

gumicsizma,  

1 pár felnőtt gumicsizma 

2,4 m anyag 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól 1 db Mini- 

Hifi, és 4 db mesés 

könyv. 

 

Tornaeszközök: 

6 db tornabot, 4 db karika, 

6 db lyukas bója 

Erdészetből 1db 

madáretetőt és 1db 

madárodút kaptunk Béres 

Attilától. 

A Városgondnokság az 

óvoda előtti parkolót 

feltöltötték apró kaviccsal. 

Földet kaptunk a kertünkbe 

a Városgondnokság 

jóvoltából. 

Szülői támogatással is 

kaptunk földet, melyet a 

virágládák feltöltésére 

használtunk fel. 
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Takács P. úti 

óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

1 db ipari porszív 

1 db vasaló 

4 db ruhaszárító állvány 

 

Konyhai eszközök:  

1 db Ételhőmérő 

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

24 db Üvegpohár 

1 db hűtőhőmérő 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól 

játékvásárlás: 

csoportonként 20.000 Ft 

 

Hangszerek: 

1 db furulya 

1 db metalofon 

1 db tornabot 

1 db xilofon 

2 klt csengő 

Tornaeszközök: 

7 db tornadob, 4 db 

karika, 6 db lyukas bója 

100 ezer forint játékvásárlás 

az AgroSprint Kft. 

ajándéka. 

 

Táncsics krt. 

19. sz. óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

37 db Terítő 

130 db Törölköző 

1 db Ipari porszívó. 

2 db vasaló 

50 db lepedő 

1 db ledes elemlámpa 

1 db glett vas,  

1 db tapétavágó kés 

Konyhai eszközök:  

75 db mélytányér 

75 db lapostányér 

2 db tál 

2 db Hűtőhőmérő 

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

24 db Üvegpohár 

8 pár gyermek 

gumicsizma,  

1 pár felnőtt gumicsizma 

Nyomtatóba patron 

Homokvásárlás 

Fövényvásárlás 

Kerítés készítése a 

szomszéd család felől 

Virágoskert kerítésléceinek 

javítása, cseréje, festése. 

3 db páramentesítő 

1 db vízmérték 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól  

Mesekönyv 60.000,-Ft 

Hangszerek 60.000,-Ft 

1 db metalofon,  

2 db maracas csörgő,  

1 db csengős pálca, 

2 pár nyeles harang,  

2 db csengős pálca, 

1 db facsengő, 

2 db fareszelő, 1db dob 

 

Tornaeszközök: 

7 db tornabot, 4 db karika, 

6 db lyukas bója 

Videó kamera 
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Zöldfa úti 

óvoda 

Foglalkozási anyagvásárlás 

15.000 Ft / csoport az év 

folyamán többször is 

Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

folyamatosan megvalósult. 

 

Eszközigényeink:  

Textil: 

72 db Törölköző, 

15 szett szék huzat,  

4db sötétítő függöny 

39 db asztalterítő,  

25 db ágynemű huzat, 

5 db kispárnahuzat 

25 db lepedő kaptunk. 

 

Konyhai eszközök:  

40 db mélytányér 

20 db lapostányér 

12 db tál 

2 db hűtőhőmérő,  

1 db Mérőedény 

1 db Védőszemüveg 

24 db Üvegpohár 

3 db ruhaszárító állvány 

 

1 db szivattyú 

1 db Ipari porszívó  

1 db vasaló, 

1 db fűnyíró 

1 db slag 

2 db hosszabbító 

1 db lombseprű 

1 db ledes elemlámpa 

 

2 db szénmonoxid érzékelő 

Füstjelzőknek konnektorok 

kiépítése a konyhában, 

kazánházban.  

Gyerekfektetők javítása, 

kerekek cseréje. 

9 pár gyermek gumicsizma 

A 2014-es Legszebb 

konyhakertek pályázat 

eredményeként kapott 2000 

Ft- ért vető magvakat 

vásároltunk és a szintén 

ajándékba kapott talajerő 

utánpótlásul szolgáló 

trágyát a kiskertben és a 

virágoskertben használtuk 

fel. 

A Gyermekünk mosolya- 

Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól  

9 db könyvet, 1 db 

magnót kaptunk.  

 

Tornaeszközök: 

7 db tornabot, 4 db karika, 

6 db lyukas bója 

Óvodánk karácsonyra  

100000Ft összegben 

játékokat kapott az 

Agrosprint Kft- től. 

 

Egy gyermek, egy palánta 

akcióban palántákat, 

virágokat, vetőmagokat 

kaptunk. 
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Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Székhely 

 

Kerítésfestés 

Udvari játékok, babaház 

festése. 

 

  

Csokonai úti 

óvoda 

3 csoportszoba, 

fejlesztőszoba, nevelői 

festése. 

Konyha, mosdók tisztasági 

meszelése, 3 csoportszoba 

parketta csiszolása 

  

Jókai úti óvoda Nyári nagytakarítás, 

tisztasági meszelés 

Lehetőség szerint járda 

készítése 

 Ülőkés udvari játék elkészítése 

Kinizsi úti  

óvoda 

Tisztasági meszelés 

(konyha. mosdók), udvari 

játékok festése 

  

Kuthen úti óvoda Ezen a nyáron még a 

Dózsa Gy. u 4. szám alatti 

épületben foglalkozunk a 

gyermekekkel. Mivel ez az 

épület számunkra 

ideiglenes, ezért nyári 

munkálatok nem 

történnek, kivéve az 

aktuális nyári 

nagytakarítást. 

  

 

SZIM óvoda 

Mindkét csoportszoba és a 

bejárat festése 

(anyagszükséglet) 

 Mindkét csoportszoba és a 

bejárat festése (szülői segítség) 

 

Takács P. úti 

óvoda 

Az óvoda 

csoportszobáinak festése, 

az épület külső festése, 

PVC padló cseréje. 

  

 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 

Folyosó lábazatának 

festése 

Fedett terasz falának 

javítása, lábazat festése. 

Épület lábazatának festése 

 udvari játékok, padok 

festése 

Babaszoba falának 

javítása, meszelése 

ivókút újra építése. 

  

 

Zöldfa úti óvoda 

Mosdókagylók cseréje a 

Darázs csoportban. 

(repedt) 
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A nyári zárás ütemterve 2015. február 15-ig elkészült, a szülőket tájékoztattuk a tervezett zárási 

ütemezésről. A nyári ellátás felméréshez kifüggesztettük a tervet és ennek megfelelően mértük fel az 

igényeket. 

 

2.3.1. Gazdálkodás – pénzügyi feltételek 

 

Intézményünk pénzügyi feltételei a 2014/2015-ös nevelési évben  

 

 egyrészt a 2014 évre jóváhagyott költségek, 

 másrészt a 2015 évre a fenntartó által meghatározott költségvetés határozta meg. 

 

A 2014. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a 

költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk. 

A 2015. évi intézményi költségvetés a működés feltételeit kiegyensúlyozott keretek között biztosítja. 

Az év első felében gazdálkodásunkat a takarékosság, a következetesség, a kockázatkezelés, a kontroll 

jellemezte. A költségvetés fedezete biztosítja az óvodai nevelőmunka személyi és dologi 

kiadásainak fő összegeit. 

A tagóvoda vezetők leadott igényei, a vezetői ellenőrzések tapasztalatai alapján egyeztetünk a 

költségvetési iroda vezetőjével a beszerzésekről, a karbantartási munkálatokról, s a beszerzéseinket 

engedélyeztetjük polgármester úrral.  

Folyamatosan biztosítottuk a tisztítószer szükségletet, csoportonként 2*15 ezer forintot vizuális 

tevékenység eszközeire, a szükséges edény és textília, gépek, berendezések pótlása megtörtént.  

 

A nyári karbantartási anyagok engedélyeztetése folyamatban van. 

 

A 2014/2015-ös nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 

 

A 2014évi intézményi költségvetésünk 522.257.000 Ft-ban realizálódott. 

 

A fő számokat mutatom be: 

 

 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 0 10.822.000 10.822.100 

Működési célú bevételek 21.630.000 37.099.000 37.098.752 

Előző év költségvetési maradványa 0 16134000 16134611 

Központi irányítószervi támogatás 438.228.000 458.202.000 458.202.000 

Összesen: 459.858.000 522.257.000 52.2257.463 
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Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatás 276.373.000 311.725.000 311.474.215 

Munk. terh. bef. Köt. 74.609.000 82.828.000 82.538.308 

Készlet 108.876.000 108.256.000 94.349.767 

Rászorultságtól függő norm. kedv 0 17.521.000 17.521.366 

Tárgyi eszköz beszerzés 0 1.926.000 1.926.100 

Kiadások összesen 459.858.000 522.257.000 507.809.756 

 

2015. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 515.360. 000-Ft 

 

Ebből személyi juttatás  301.000.000-Ft 

           járulékok     81.270. 000-Ft  

           összesen:  382.270. 000-Ft 

 

A költségvetés 74,18 %-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

 

Készlet:      7.090.000.- Ft 

Szolg:   108.100.000.- Ft 

Összesen:  115.190.000.- Ft 

 

Ebből étkezés: 56.147.000.- Ft +15.160.000.- Ft = 71.307.000.- Ft 

Marad tiszta dologira: 43.883.000.- Ft 

2015. május 31-ig megvalósult teljesítések 

 

Személyi jellegű kifizetések járulékokkal 43,07 %-os szinten állnak. 

A dologi jellegű kiadások összességében 40,21 %-os teljesítést mutatnak. 

Az étkezés 38,88 %-os teljesítési szinten áll. 
 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Százalékos arány 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

 

2.600.000 

 

394.390 

 

15,17 % 

Üzemeltetési 

anyagok beszerzése 

 

4.490.000 

 

995.465 

 

22,17 % 

Egyéb 

kommunikációs 

szolgáltatás 

 

1.710.000 

 

706.324 

 

41,30% 

Közüzemi díjak 15.194.000 7.863.382 51,75 % 

 

A 2015. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működést biztosít az 

intézmény számára, az alapfeladatok ellátására. 
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Kiemelt figyelmet fordítottunk: 

 

 a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére 

 a takarékos működtetésre 

 a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírások) 

 pályázatok készítése 

 

Intézményünk működésének tárgyi feltételei 

 

2.4. Továbbképzések 

 

Célunk: 

 

A továbbképzések lehetőségeinek kialakítása, széles körű részvétel biztosítása. 

A továbbképzéseken szerzett ismeretek beépítése a napi munkába. 

Szakmai munka folyamatos fejlesztése, önképzés, szakmai önismeretek, módszertani 

megújulás. 

A tudás, önképzés iránti belső igény ébrentartása. 

 

Feladatok: 

 

 Bemutató foglalkozások rendezése a szakmai munkaközösségek szervezésében.  

 Szakmai napok szervezése. 

 A tapasztalok megtérülése. 

 Szakmai konferenciákon való részvétel. 

 

Intézményünk hatályos továbbképzési programja (érv: 2013-2018) és 1 nevelési évre szóló 

beiskolázási terve, ill. a pedagógusok érdeklődése, az év közben adódó képzési lehetőségek alapján 

az alábbi képzéseket támogattuk. 

 

 Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Tanfolyam megnevezése Képzési hely 

Gulyás Ferencné 30 órás Szakértői felkészítés a 

pedagógusminősítésre – 

blended továbbképzés 

Budapest  

Oktatási Hivatal 

Gulyás Ferencné 30 órás Tanfelügyeleti szakértők 

felkészítése pedagógusi 

szakmai ellenőrzésre 

Budapest  

Oktatási Hivatal 

Romhányi Sándorné 

Posztosné Kovács Éva 

21 órás Blended learning képzés Szolnok 

MATEHETSZ 

Nagy Tiborné 8 alkalom 

32 órás 

„Pedagógiai hatékonyság és 

tanulói eredményesség 

fejlesztését szolgáló” 

programsorozat 

Debrecen 

Oktatási Hivatal 
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Andrási Tiborné 30 óra Intézményvezetők 

felkészítése az intézményi 

önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és a 

pedagógus-minősítéshez 

kapcsolódó 

intézményvezetői 

feladatok ellátására.” 

Debrecen 

Kisariné Kálmán Enikő, 

Szarka Péterné 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Tóth Istvánné 

Tóthné Török Judit 

30 óra A konfliktuskezelési 

készség és a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

 

Szolnok 

Pedagógiai Intézet 

Kisariné Kálmán Enikő, 

Szarka Péterné 

Balajtiné Sütő Margit  

Sánta Szilvia 

30 óra A tevékenységközpontú 

pedagógiai alkalmazásba 

való bevezetés 

 

Szolnok 

Pedagógiai Intézet 

H. Tóth Jánosné,  

Szarka Péterné, 

Kovácsné Czigle Erika 

5 óra Mentális képességek 

játékos fejlesztése az 

Okoskocka eszközeivel  

Szolnok 

Aba – Novák Agóra 

Kulturális Központ 

H. Tóth Jánosné 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Kása Henrietta 

30 óra Kreatív tanuló- kreatív 

pedagógus 

A kreativitás szerepe a 

tehetséggondozásban 

Szolnok 

Pedagógiai Intézet 

Kisarin Kálmán Enikő, 

Nagyné Pusztai Tünde 

Kovácsné Lovász Erika 

Szarka Péterné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Gyarmati Adrienn 

Farkas Jánosné 

Rauschenberger 

Gáborné 

15 óra Játék a világ körül Hajdúböszörmény 

Benéné Kecskeméti 

Anna  

Szabó Erika 

8 óra Így tedd rá! 

Népi játék, néptánc 

módszertan az óvodában 

és az ált. iskolában 

 

Törökszentmiklós 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Andrási Tiborné 

Vadainé Boros Beáta 

Nagyné Pusztai Tünde 

30 óra Kommunikációs ismeretek Szolnok 

Pedagógiai Intézet 
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Romhányi Sándorné 

Posztósné Kovács Éva 

21 óra Kétszeresen kivételes 

tanulók tehetséggondozása 

blended learning képzés 

Szolnok 

MATEHETSZ 

Romhányi Sándorné 

Andrási Tiborné 

Nagy Tiborné 

30 órás Nyári Egyetem Százhalombatta 

Bács – Kiskun Megyei 

TIT 

Vadainé Boros Beáta 

Nagy Anna 

30 órás Elsősegélynyújtó 

ismeretek 

Szolnok  

Pedagógiai Intézet 

Szabó Lajosné 30 órás Gyermekvédelmi felelősök 

feladata és szerepük a 

szakmaközi 

együttműködésben 

Szolnok  

Pedagógiai Intézet 

Vadainé Boros Beáta 

Gyökeres Éva 

30 órás Drámajáték vezetői Szolnok  

Pedagógiai Intézet 

Posztósné Kovács Éva 

Andrási Tiborné 

10 óra A pedagógusok és a szülők 

együttműködésének 

kritikus pontjai a 

tehetségfejlesztésben 

Budapest 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsa 30 óra Portfólióval kapcsolatban Szolnok  

Harsányiné Szabó Ilona 

Vályi- Nagy Tímea 

Spisák Dezsőné 

Posztósné Kovács Éva 

Nagy Tiborné 

Kunné Nánási Mónika 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

10 óra Tanfelügyeleti és 

minősítési eljárás 

Debrecen 

Romhányi Sándorné  

Balajtiné Sütő Margit 

60 órás Szaktanácsadói Képzés Szolnok  

Pedagógiai Intézet 

Molnárné Oros Csilla 30 órás Szaktanácsadók 

felkészítése szervezeti 

szintű tanácsadásra 

interperszonális 

csoportokban 

OFI Budapest 
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 Konferenciák, tanácskozások 

 

Résztvevők létszáma Konferencia 

megnevezése 

Konferencia helye, időpontja 

3 fő Modellóvoda cím átadó 

ünnepség  

Napsugár Művészeti Óvoda Kengyel 2014.09.25. 

10 fő Szakmai tanévnyitó 

Konferencia 

Miskolc Oktatási Hivatal 2014.08.27. 

 

2 fő Áldozatsegítő kapacitás 

fejlesztése Jász - 

Nagykun Szolnok 

megyében című projekt 

Karcag, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 

2014.09.23. 

27 fő Hogyan bánjunk a 

tehetséges 

gyermekekkel? 

KÁIAMI Györffy István tagintézménye  

2014.09.30. 

4 fő Budapesti Őszi 

Konferencia 

Minőségi óvodai 

gyakorlat megalapozása, 

erősítése az új szakmai 

rendszerrel és a család 

bevonásával 

Budapest 

2014.11.08. 

OOTT 

4 fő Intézményvezetői fórum Jász- Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai 

Intézet, Szolnok 2014.12.01. 

6 fő „Gyújtsuk meg a 

gyermekekben a velük 

született szikrát!” - 

Tehetségkonferencia 

Püspökladány 2014.11.25. 

 

1 fő  Az óvodáztatás aktuális 

változásai 

OFI Budapest 2015.01.28. 

 

3 fő Erasmus + Információs 

nap 

Debrecen 

Tempus Közalapítvány 2014.12.09. 

8 fő Tanuljunk és játszunk 

együtt 

Debrecen 

Hajdú – Bihar Megyei Általános Iskola és 

kollégium KLIK 

2015.03.30. 

4 fő Országos konferencia az 

eredményes 

kisgyermekkori 

nevelésről 

Budapest 

2015.04.17. 

3 fő Nyári Egyetem Százhalombatta 

Bács – Kiskun Megyei TIT 

2015.06.15-17. 

14 fő Tehetségnap 

 

Püspökladány 

2014.11.27. 

9 fő Esztétikai tanácskozás Szolnok 2015.04. 03. 

4 fő Meseelemzés, 

dramatizálás 

Püspökladányi Egyesített Óvoda,  

Katica Óvoda 

 2014. 10. 17. 

1 fő Köznevelés az iskolában Arany János Ált. Iskola  

2014.08.25. 
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13 fő DIOO bemutató Táncsics krt. 19. óvoda Karcag2014.12.  

1 fő Az új típusú 

szaktanácsadás az 

óvodapedagógusi 

kompetenciák tükrében 

Szolnok 

2014.10.20. 

1 fő Szaktanácsadás 

dokumentumai 

Szolnok 2014.11.25. 

1 fő A tanulás is lehet öröm Szolnok 

Pedagógiai Intézet 

2015.02.25. 

4 fő Esztétikai Tanácskozás 

Előkészítése  

Szolnok 

2015.01.30., 2015.03.03. 

1 fő Mentor Konferencia Hajdúböszörmény 2015.03.18 

1 fő TÁMOP-3.1.10 „Helyi 

oktatásirányítás 

fejlesztése” elnevezésű 

uniós projekt keretében 

a köznevelési 

intézmények vezetőinek 

Szolnoki Műszaki Szakközép-és Szakiskola, 

2015.06.23. 

 

Intézményi belső továbbképzések, bemutató foglakozások, szakmai napok: 

Megvalósítás 

 

Intézményen belül a hospitálási lehetőségek megteremtése, a tudásmegosztás iránti igény és ennek a 

lehetőségnek a biztosítása kiemelkedőnek mondható. Mindez annak köszönhető, hogy nagy szakmai 

tapasztalattal, szakmai gyakorlatát bemutatni képes, annak átadását vállaló pedagógusaink száma 

magas, akik rendszeresen lehetőséget adnak a foglalkozások, tevékenységek betekintésére. 

Mindemellett alapos, részletes, magas szakmai tudást, pedagógiai tudatosságot tükröző tervezési 

dokumentumaikat (tematikus terv, projektterv, foglalkozás vázlat) közreadják az érdeklődő 

kollegáknak. 

 

A Madarász Imre Óvoda Óvodapedagógiai Napok megszervezésére 3. alkalommal került sor 2015. 

03.23. – 03.31. között, mely nyílt napok keretében bemutató foglalkozásokon került sor.  

 

Komplex bemutató foglalkozásokon megfigyeltük és elemeztük: 

 

 A gyermekek hogyan szereztek tapasztalatokat a közvetlen és tágabb környezetünkben. A 

gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára hogyan építette fel a foglalkozást az 

óvodapedagógus 

 

 Megfigyeltük és megtapasztaltuk, hogy a pedagógiai munka alapos és átgondolt. 

Hangsúlyozott figyelmet kapott a készség és képesség fejlesztés. Tevékenykedtetéssel, 

fejlesztő játékokkal segítették a gyermekeket a pedagógusok, nagy hangsúlyt fektetve a 

differenciálásra. Játékos ismeretnyújtásnál első sorban komplexitás szemlélete uralkodott. Az 

új ismeret alkalmazásával egyre több időt és alkalmat biztosítottak az óvónők a 

tapasztalatszerzésre, ismeretek elmélyítésére, alkalmazására. Az óvodapedagógusok nyitottak 

és fogékonyak az új módszerek iránt, innovatívak, szakmai munkájuk, eredményeik, 

kitartásuk példa értékű. 
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Megvalósított program - 

megvalósító pedagógusok 

Időpontja Helyszíne Résztvevők száma 

A legszebb konyhakertek 

programhoz kapcsolódó 

előadás szülőknek 

Kelemen Lajosné, Puskás 

Sándorné,  

Ferencziné Székely Erika 

2015. 03. 23. Jókai úti Óvoda,  25 fő 

„A hullámzó tengeren” 

mesedramatizálás, bemutató 

foglalkozás 

Tóth Istvánné 

Molnárné Győri Erika 

2015.03.23. Jókai úti óvoda, Süni 

csoport 

15 fő 

Bemutató foglalkozás 

„Gyere velem a ritmusok 

birodalmába!” 

ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc foglalkozás, 

Pitypang csoport 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

és Romhányi Sándorné 

2015. 03. 24. Jókai úti óvoda,  16 fő 

A magyar akácméz, mint 

hungarikum 

Vadainé Boros Beáta 

Dr. Kozákné Győző Erika 

2015.03.25. Kuthen úti óvoda 18 fő 

Dúdoló zenei 

tehetséggondozó műhely (I. 

Térségi Tehetségnap) 

Romhányi Sándorné és 

Molnárné Győri Erika 

2015.03.27. Jókai úti óvoda 24 fő 

Varázs Kezek 

tehetségműhely 

 (I. Térségi Tehetségnap) 

Nagy Tiborné és Mándi 

Katalin 

2015.03.27. Táncsics krt. 19. 27 fő 

Kis fürkészek logikai 

természet ismereti 

tehetségműhely  

(I. Térségi Tehetségnap) 

Andrási Tiborné 

2015.03.27. Táncsics krt. 17. 26 fő 

Délutáni pattogó 

tehetségműhely bemutató  

(I. Térségi Tehetségnap) 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

és Gyökeres Éva 

2015.03.27. Takács 19 fő 
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Megvalósított program - 

megvalósító pedagógusok 

Időpontja Helyszíne Résztvevők száma 

„Csip – csup csodák” mese 

– dráma tehetséggondozó 

műhely  

(I. Térségi Tehetségnap) 

Kunné Nánási Mónika, H. 

Tóth Jánosné és Nagyné 

Pusztai Tünde 

2015.03.27. Csokonai 24 fő 

Karcagi fazekasok, karcagi 

ízek  

Külső világ tevékeny 

megismerése bemutató 

foglalkozás 

Benéné Kecskeméti Anna 

Kovácsné Lovász Erika 

2015.03.31. Csokonai 21 fő 

„Így kell járni” 

tehetségműhely bemutató 

Szabó Erika 

2015.06.02. Takács 15 fő 

Kreatív kuckó szülőknek 

tartott bemutató 

Vezette: Nagy Tiborné 

2015.04.15. Táncsics 17. 9 fő 

Logi kuckó szülőknek 

tartott bemutató 

Vezette: Kovácsné Czigle 

Erika 

2015.05.12. Táncsics 17. 10 fő 

”Délutáni Pattogó” 

tehetségműhely bemutató 

foglalkozás szülőknek 

Gyökeres Éva 

2015.05.18. Takács 15 fő 

Kobakcsalogató-logikai 

tehetségműhely bemutató 

foglalkozás szülőknek 

Posztósné Kovács Éva 

2015.05.21. Takács 16 fő 

„Szórakoztató-

szórakésztető” anyanyelvi 

tehetségműhely bemutató 

foglalkozás szülőknek 

Tóth Jánosné 

2015.04.29. Zöldfa 18 fő 

Tartásjavító tornabemutató 

foglalkozás szülőknek 

Konczné Pecze Margit 

2015.05.27. Csokonai 16 fő 
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Karcag Város Általános Iskoláinak bemutató órái az első osztályban: 

 

 Nagykun Református Általános Iskola – 2014.10.01. 

 Kováts Mihály Tagiskola – 2014.12.09. 

 Kiskulcsosi Tagiskola – 2014.12.08.  

 Györffy István Tagiskola – 2014.10.30, 2014.11.19.  

 Arany János tagiskola – 2015.01.27.  

 

 

2.5. Óvodák kapcsolatai 

 

Az óvodák kapcsolatrendszere széleskörű, mivel a partnerekkel való együttműködés és 

információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony munkának. 

A tagintézmények hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően együttműködtek más 

intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódtak a város kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe. A 

nevelési év során partnereink mindenkori reális kéréseire, kezdeményezésére nyitottak voltunk.  

 

 Cél Tartalom Megvalósítás 

Óvoda - 

család 

Az információ 

áramoltatása, 

Az óvoda 

tartalmi 

munkájának 

szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a 

gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, 

szülői igények, 

visszajelzések 

fogadása. 

Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

formái: 

szülői értekezlet, 

rétegszülői 

értekezlet 

egyéni 

beszélgetések 

fogadóórák 

nyíltnapok 

üzenő falak 

A nevelési év során biztosítottuk a szülők számára 

az információk átadását az óvodai élet eseményeiről 

a gyermekek fejlődésében bekövetkezett 

változásokról. Az egyéni mérő, értékelő lapok 

alapján két alkalommal tájékoztattuk a szülőket a 

gyermekek fejlődéséről, szükség esetén tanácsokat 

adtuk a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. 

Szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket a 

féléves feladatokról, elért eredményekről, óvodai 

programokról. A szülők aktívan bekapcsolódtak, 

néhány szülő, SZMK tagok aktívan bekapcsolódott 

a programok szervezésébe, színesítésébe. 

 Nagyon fontosnak tartottuk a kétirányú 

kommunikációt a családokkal, hiszen a szülők 

részéről is fontos információkat kaptunk a 

gyermekekről, amely sok esetben megkönnyítette a 

beszokatást, egy egy probléma esetében a 

gyermekekhez vezető út megtalálását. Minden 

esetben arra törekedtünk, hogy a szülők jogos 

elvárásainak eleget tegyünk, érezzék, hogy 

számunkra fontos a gyermekük és mindent 

megteszünk értük, amíg az óvodában tartózkodnak. 

A Pedagógiai Programunk egyik specifikuma a 

családok bevonása az óvodai életbe ennek 

megfelelően több alkalmat teremtettünk arra, hogy a 

szülők bekapcsolódjanak az óvodai programokba, 

betekintsenek az óvodai életbe. 

Az óvodapedagógusok családlátogatás keretében 

felkeresték a családokat és otthoni környezetükben 

is megismerték a gyermekeket. 



Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2014/2015 nevelési év 

 

      

55 

 

 
Óvodák – 

általános 

iskolák 

Az óvodából az 

iskolába való 

beilleszkedés 

segítése. A 

pedagógiai 

módszerek, 

eljárások 

összehangolása. 

 Nagyon fontosnak tartottuk az iskolákkal való 

kapcsolattartást, kölcsönösen látogattuk egymás 

rendezvényeit. 

A gyermekek nyomon követése érdekében az 

elsőosztályos bemutató órákat megtekintettük és 

tapasztaltuk, hogy a gyermekek meg tudnak felelni 

az iskolai elvárásoknak, legtöbb esetben zökkenő 

mentesen valósul az óvoda-iskola közötti átmenet. 

Az óvoda-iskola közötti átmenetet segítik az iskolák 

által a nagycsoportos korú gyermekek számára 

szervezett interaktív foglalkozások.  

Az óvodapedagógusok és a tanítónők közötti 

szakmai kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk, 

támogatjuk. 

Farsangkor a Szent Pál Marista Általános Iskola 

által szervezett felvonuláson részt vettünk 

óvodásainkkal, átélték a farsangi vidám felvonulás 

hangulatát. 

Óvodák - 

Fenntartó 

Folyamatos 

információ 

csere. 

Az intézmény 

tartalmi 

munkájának 

szakszerű 

megismertetése. 

Óvodai 

rendezvényekre 

meghívás 

Intézményvezető 

beszámolója az 

intézmény 

munkájáról 

Bizottsági és 

Testületi üléseken 

való részvétel 

Az óvodai rendezvényeinkre a fenntartó és a 

képviselők számára meghívót küldtünk. Több 

alkalommal látogatta meg rendezvényeinket Dobos 

László polgármester úr, Kovács Szilvia 

alpolgármester asszony, Pánti Ildikó képviselő 

asszony, Molnár Pál képviselő úr, Szepesi Tibor 

képviselő úr, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr.  

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról 2 

beszámolót (Sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása, valamint Tehetséggondozás megvalósítása) 

készített az intézményvezető, mely elfogadásra 

került az OKSB és a Képviselő Testület által. 

Perge Tiborné az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság tagja. 

Gulyás Ferencné az Idegenforgalmi, Társadalmi és 

Külkapcsolati Bizottság tagja. 

Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolattartás 

folyamatos, együttműködő, konstruktív. 

A Polgármesteri Hivatal vezetői, munkatársai 

intézményünk működtetését, a feladatok jogszerű 

ellátását figyelemmel kísérik, támogatják, segítik, 

konzultációra, egyeztetésekre lehetőséget 

teremtenek. A fejlesztési lehetőségek feltárása, 

megtervezése során a folyamatos kapcsolattartás és 

egyeztetési lehetőség biztosított. 

Óvodák –

Karcagi 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

A valamilyen 

képesség, 

részképesség 

zavarral, 

magatartásprobl

émával küzdő 

gyermekek 

fejlesztése, 

illetve számukra 

Fejlesztő 

foglalkozások 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok, 

szakmai 

tanácskozások. 

Pszichológussal 

együttműködő 

szakmai 

Az intézményvezetők között együttműködő szakmai 

kapcsolat alakult ki. Több alkalommal került sor 

személyes egyeztetésre a feladatok ütemezése, 

megfelelő ellátása, feltételek biztosítása érdekében.  

 

A beszédhibás nagycsoportos gyermekekkel a 

nevelési év során hetente két alkalommal 

foglalkozott a logopédus. A logopédussal 

együttműködtünk a gyermekek fejlesztése 
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a 

legmegfelelőbb 

iskolatípus 

megválasztása. 

Pszichológus, 

gyerekek és 

szülőknek 

tanácsadás. 

Logopédiai 

foglalkozások 

megszervezése – 

tartalmas 

szakmai 

együttműködés 

logopédus-

óvodapedagógus 

között. 

érdekében. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 

beszédhibás gyermekek a logopédiai foglalkozáson 

automatizált hangokat helyesen ejtsék. Anyanyelvi 

játékokat kezdeményeztünk a szabadjáték során. 

A sajátos nevelési igényű és a BTMN-s gyermek 

ellátása a szakvéleményben foglaltak szerint a 

nevelési év során megvalósult. A kontroll 

vizsgálatokra a felterjesztés megtörtént. 

 

Óvodák – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

Sajátos nevelési 

igényű gyermek 

ellátása 

szakértői 

vélemény 

alapján. Annak 

meghatározása, 

hogy mely 

nevelési – 

oktatási 

intézményben 

nyerjen felvételt 

a gyermek. A 7 

éves gyermekek 

iskola 

érettségének 

megállapítása. 

Gyermekek 

vizsgálata.  

A sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

fejlesztésének 

szakszerű ellátása. 

SNI alapvizsgálatok és kontroll vizsgálatok. 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása 

szakértői vélemény alapján valósult meg. A 

gyógypedagógusok intézményünkben megbízásos 

munkaszerződés keretében végezték feladataikat. 

Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket az 

óvodában fejlesztettek. 

Az óvodapedagógusok segítségükkel elkészítették a 

fejlesztési tervet. 

A gyermekek fejlesztését valamennyi pedagógus 

dokumentálta. 

Óvoda – 

JNSZM 

Pedagógiai 

Intézet  

A nevelőmunka 

eredményességé

nek szakmai 

támogatása. A 

továbbképzések 

alkalmával 

pedagógiai 

módszerek, 

eljárások 

elsajátítása, 

információszer -

zés.  

A 

továbbképzéseken 

való részvétel, 

szakértői 

látogatások. 

Megyei Pedagógiai 

Hetek 

rendezvénysorozatá

ba való 

bekapcsolódás. 

A Pedagógiai Intézet szervezésében vezetői 

fórumon vettünk részt, ahol a minősítéssel, 

tanfelügyelettel és az intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos vezetői feladatok ellátásához kaptunk 

iránymutatást.  

A Megyei Pedagógiai Hetek megszervezésére nem 

került sor. 

Intézményi kapcsolatainkra építve szerveztük meg a 

Madarász Imre Óvodapedagógiai Napokat. 

Óvodák – 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálat 

A hátrányos, 

halmozottan 

hátrányos és 

veszélyeztetett 

helyzetben élő 

családok, 

gyermekek 

A családok segítése 

a 

gyermeknevelésben

, gondjaik, 

problémáik 

segítése. Kölcsönös 

tájékoztatás. 

A hátrányokat az óvodai feladatellátás 

eszközrendszerével igyekeztük csökkenteni, 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

A szülőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás, igény 

szerint tanácsot adtunk. 

A gyermekeknél a hátrányokat felmértük és egyéni 

foglalkoztatási formában biztosítottuk számukra a 
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érdekeinek 

képviselete, 

segítése. 

 

 

felzárkóztató foglalkozásokat. 

Fejlődésükről a szülőket folyamatosan 

tájékoztattuk. Fejlesztésükre játékos feladatokat 

tanácsoltunk otthonra.  Igyekeztünk mintát nyújtani 

a családok számára, mely elősegítette a hátrányok 

leküzdését. 

A segítő intézményhálózattal szoros 

munkakapcsolatban voltunk, a gyermekekről 

szükség esetén jellemzést készítettünk részekre. 

Probléma esetén jeleztük a családdal való 

kapcsolatfelvétel szükségességét. 

Az éves gyermekvédelmi konferenciákon, 

esetmegbeszéléseken részt vettünk. 

Óvoda- 

Művelődési 

intézmé-

nyek 

(Déryné 

Művelődési, 

Sport 

Központ és 

Könyvtár, 

Györffy 

István 

Nagykun 

Múzeum) 

 

 

 

 

A gyermekek 

ízlésvilágának, 

kulturális 

igényességének 

fejlesztése, 

formálása. 

Viselkedési 

normák pozitív 

irányítása. 

 

Az információ 

áradás 

elősegítése a 

kulturális 

munkacsoportba

n való részvétel. 

Gyermekszínház, 

gyermekfilmszínhá

z látogatása, 

könyvkölcsönzés, 

múzeum és 

kiállítások 

látogatása.  

Mesemondó 

versenyek. 

Rajzpályázatok. 

Kulturális 

munkacsoportban 

való részvétel 

Együttműködés jellemezte kapcsolatunkat. A 

gyermekek számára szervezett meseelőadásokon 

részt vettünk óvodás csoportjainkkal. Rigócsőr 

király, Volt egyszer egy erdő 

A városi mesemondó versenyen óvodásaink léptek 

fel. 

Az Adventi játszóházban, Gyermeknapon kézműves 

tevékenység vezetésével, arcfestéssel, 

mézeskalácssütéssel színesítettük a rendezvényt. 

Gyermektánccsoportjaink rendszeres résztvevői a 

városi programoknak. 

A Múzeumban, Fazekas házban több alkalommal 

tettünk látogatást pedagógus és 

gyermekcsoportokkal.  

A közművelődési intézmények és intézményünk 

vezetése, munkatársai jól működő kapcsolatot 

építettek ki az intézmények között. 

Óvodák – 

gyermekor-

vosok, 

védőnők 

Folyamatos 

információcsere, 

a családok 

segítése az 

egészséges 

életmód 

kialakításában 

minden gyermek 

esetében. A 

fejtetvesség 

kezelése, 

visszaszorítása. 

A rendszeres 

óvodába járás 

segítése. 

Az óvodás 

gyermekek szűrése, 

vizsgálata. Gerinc 

és talp 

deformitások 

szűrése. Védőnők 

rendszeres 

tisztasági 

ellenőrzése. 

Hallás – 

látásvizsgálat. 

Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos 

információcsere, a 

családok segítése 

az egészséges 

életmód 

kialakításában. 

Fogorvosi ellenőrzések megvalósultak. 

Védőnői tisztasági látogatás több alkalommal 

valósult meg a tanév során. A fejtetvesség miatt 

több alkalommal került sor a védőnők 

megkeresésére, de a problémák megoldása nagyon 

nehezen működik. 

 

Óvoda – 

Alapítvány, 

civil 

szervezetek 

A város 

kulturális és 

közéletében való 

részvétel, 

egymás segítése, 

Kelj fel Jancsi 

játékos sorverseny, 

Ovigála stb. 

Egymás 

rendezvényeinek 

A Gyermekünk mosolya- Egészséges gyermekekért 

Alapítványtól a csoportok mesekönyveket, 

természetismereti könyveket, zenei és 

képességfejlesztő játékokat kaptak. 

Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 
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támogatása a 

pályázatokban. 

A karcagi 

óvodáskorú 

gyermekek 

képességfejleszt

ésének 

támogatása.  

 

látogatása, közös 

pályázatok 

készítése. 

szervezésében a PINDUR-PANDUR Mini KRESZ 

versenyen 2 óvoda vett részt (Zöldfa, Táncsics 17.). 

Mosolybirodalom biztosította a gyermeknapi 

programunkhoz a légvárat és az arcfestést. 

 

Intézményünket megkereste a Digitális Óvodai Oktató és Fejlesztő rendszer (DIOO) kidolgozója, 

szakmai együttműködés kialakítására. Írásbeli Együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek 

keretében 5 db érintő képernyős számítógép került kihelyezésre az intézménybe. Az együttműködés 

keretében vállaltuk a fejlesztő program kipróbálását, tapasztalatok összegyűjtését, a fejlesztőkkel 

való konzultációkat, javaslattételt a programmódosítására, további fejlesztésekre.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekek nagy érdekléssel fogadták és használják a digitális 

eszközt, mely elősegíti az egyes képességterületek fejlesztését, szintfelmérését, az iskolaérettség 

elérését.  

Az elkövetkezendő időszakban keresni fogjuk azokat a forrásokat, pályázati lehetőségeket, amelyek 

az ideiglenes használatot követően megteremthetik az eszközök, programok folyamatos intézményi 

alkalmazását. 

 

3. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Kiindulópont: 

 Köznevelési intézményünkre vonatkozó törvényi előírások. 

 Helyi Pedagógiai Programból származó feladatok - ellenőrzés. 

 Intézményvezetői 5 évre szóló vezetési program 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó törvényi előírásokból származó feladatok. 

 

3.1.1. Alapító okirat 

 

A törvényi változásoknak megfelelően a gazdálkodásra vonatkozó és az IPR bevezetéséhez 

szükséges módosítások megtörténtek a tanév indításakor. 

 

3.1.2. Szervezeti Működési Szabályzat, módosítás 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmény vezetésében bekövetkezett változások miatt az 

SZMSZ módosítása megtörtént a fenntartó számára véleményezésre előterjesztésre került, melyet 

támogatott. Az SZMSZ módosítását az alapító okirat módosításának, valamint a változásoknak 

megfelelően dolgoztuk át a tanév kezdetén. 

 

3.1.3. Házirend 

 

A nevelési év kezdetekor az újonnan felvett gyermekek szülei számára át adtuk a házirendet 

megismerésre – tanulmányozásra. Ezt dokumentáltuk, szülőkkel aláírattuk. 
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3.1.4. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 

 2014/2015-ös nevelési év II. féléves, a 2015/2016-os nevelési év I. féléves nyitva 

tartásának előterjesztése, s annak elfogadása megtörtént az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság által. 

 Munkaköri leírások aktualizálása a nevelési év elején, ill. új munkavállalók esetén 

munkába állás kezdetén megtörtént. 

 A hatályos Nkt 25§ (7) pontjában meghatározottak szerint. Az óvodai csoportokra, 

megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkel át lehet lépni. A fenntartó 

(engedélye) határozza meg a 25 fő feletti létszámot a csoportban konkrétan. A szükséges 

módosításokat kezdeményeztük, figyelembe véve a gyermekek létszámát, valamint a SNI 

és BTMN gyermekek számát, melyet a fenntartó a jogszabálynak megfelelően 

meghatározott. A Csokonai Úti Óvoda 3 csoportjában 28 fő volt az engedélyezett létszám.  

 Óvodai beíratás időpontját, eljárásrendjét a fenntartó határozta meg 2015. május 4-5-én. 

Ebben a nevelési évben is központi beiratkozás történt, melyhez jelentkezési lapot adtunk 

ki. A környezettanulmányok megtörténtek. 2015.05.29-ig a szülők írásban megkapták a 

felvételről a döntést. 

Az óvodai férőhelyek kihasználtságának növelése érdekében azok a gyermekek, akik 6 

hónapon belül betöltik a 3. évüket felvételre kerültek, melyre a 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 8. §. (1) bek. ad lehetőséget. 

Az óvodába járás minden 3. életévét betöltött gyermek számára kötelező 

Felvett gyermekek száma: 186 fő 

 

3.1.5. Tartalmi fejlesztések  

 

A Pedagógiai Programunk módosításra került, melybe beépítettük az Óvodai Integrációs Pedagógiai 

Rendszer bevezetésének lehetőségét.  

A program bevezetését a 2014-2015-ös nevelési évtől terveztük azokban a tagóvodákban, ahol a 

jogszabályi elvárásoknak meg tudunk felelni az októberi statisztikai adatok alapján. A 

megvalósításhoz kapcsolódó pályázati kiírás nem jelent meg a tanév végéig. Az elkövetkezendő 

időszakban figyelemmel kísérjük a támogatási lehetőséget, hiszen a program elemei megvalósulnak 

óvodai nevelésünk keretein belül: hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni, 

differenciált fejlesztése, esélyteremtés, egyéni mérés, megfigyelés, erre épülő fejlesztési terv, 

szociális, gyermekjóléti, szakszolgálati szakemberekkel való együttműködés, óvoda-iskola átmenet. 

 

3.2. Stratégiai tervekből – pedagógiai program, vezetői program – származó célok, feladataink 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai Programunk valamennyi 

pedagógus számára a pedagógiai-szakmai munka tervezésének, megvalósításának alapdokumentuma 

volt. Az abban megfogalmazott pedagógiai alapelveket az óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítők 

a nevelés folyamatában érvényesítették. 

A program célrendszeréből kiindulva kerültek megtervezésre az éves tervek, a tematikus tervek, a 

projektek, a napi vázlatok, a feladatok, a munkaformák, a módszerek és az eszközök. Kiemelt 

jelentőségű volt nevelőmunkánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a differenciált személyes 

bánásmód, a tehetség kibontakoztatása, a gyermekek védelme, az egészségvédő szemlélet 

megalapozása (mozgásfejlesztés, egészséges étkezés, levegőzés), a környezetvédelem - 

természetvédelem, (óvodakert működtetése, hulladékhasznosítás, növények gondozása, madáretetés), 

az óvodás gyermekek iskolára hangolása.  



Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2014/2015 nevelési év 

 

      

60 

 

 

A csoportok óvodapedagógusai a Pedagógiai Programban megfogalmazottakat szem előtt tartva 

tervezték és valósították meg a csoportokban feladataikat az egészséges életmódra nevelés, az 

érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés területein. 

 

Óvodai nevelésünk tevékenységformái a játék, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, 

munka jellegű tevékenységek, tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program – Csokonai úti, Jókai úti, Táncsics körút 19. 

óvodákban, Lépésről-lépésre óvodai program – Székhely, Kinizsi úti, Takács Péter úti, Zöldfa úti 

óvodákban, Tevékenységközpontú program – Kuthen úti, SZIM óvodákban valósul meg. 

 

 

Nyári óvodai élet megvalósulása: 

A nyitva tartó óvodákban ügyeleti rendszerrel látjuk el a gyermekeket, biztosítva számukra 

változatos, gazdag óvodai tevékenységeket, figyelembe véve egyéni életkori sajátosságaikat és a nyári 

időjárást. A színes napi tevékenységek kiegészültek a nagycsoportos gyermekek számára szervezett 

táborokkal:  

 

 Fejlesztő tábor   
 

Helyszíne: Karcag Városi Gyógyvízi Strandfürdő   

Időpont: 2015. június 1 – 5-ig      Résztvevő gyermekek száma: 70 fő 

    2015.június.8-12-ig  Ellátást biztosítók száma: 7 fő pedagógus 2 fő dajka 

Táborvezető: Molnárné Oros Csilla 

Szakvizsgázott differenciált fejlesztő pedagógus 

 

 Környezetvédelmi tábor 
 

Helyszín: Karcag Zöldfa úti tagóvoda         Résztvevő gyermekek száma: 32 fő 

Időpont: 2015. június 29 – július 3-ig,  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus 2 fő dajka 

   

Táborvezető: Andrási Tiborné 

 Szakvizsgázott környezeti nevelő óvodapedagógus 

 

 Környezetvédelmi tábor 
 

Helyszín: Karcag, Táncsics krt.17. – Székhely        Résztvevő gyermekek száma: 33 fő 

Időpont: 2015. június 29 – július 3-ig,  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus 2 fő dajka 

                  1 fő ped. asszisztens 

Táborvezető: Nagy Tiborné 

 óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

A táborokban való részvételre valamennyi tanköteles korú gyermeknek lehetősége nyílott szülői 

igény alapján. A táborok személyi feltételeit intézményünk közalkalmazottai biztosították, pénzügyi 

feltételeit a 2015. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, mellyel nagymértékben hozzájárultunk a 

résztvevő gyermekek szabadidős nyári programjainak biztosításához.  
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A táborokról szóló beszámolók a mellékletben találhatók. 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas 

szintű megvalósítása.  

Az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere eredményesen támogassa az ellenőrzést, 

értékelést, fejlesztést. 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, 

átgondolt pedagógiai éves tervezésben, tematikus 

lebontásban jelennek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén.  

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósul meg a napirendi tevékenységekkel 

összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata vizsgálata a 

vezetői ciklus 1. évében. 

 

 

 

 

 

Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentáció pontos vezetése a nevelőmunka 

eredményessége érdekében. 

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

céloknak, feladatoknak megfelelően készítettük 

el a csoportnaplókba a nevelési terveket. A 

nevelési év elején elkészítettük az éves terveket, 

a tervezett projekteket. Az elkészült tervek a 

részprogramoknak megfeleltek, melyből 

kerültek lebontásra a napi terveket, vázlatokat.  

 

A gyermekek mozgásfejlesztését hetente egy 

alkalommal szervezett testnevelés foglalkozás 

keretében és a mindennapos testnevelés 

megszervezésével valósítottuk meg, emellett 

figyelembe vettük a gyermekek egyéni 

mozgásigényét és annak kielégítésére a nap 

folyamán biztosítottuk a megfelelő helyet és 

feltételeket. Az edzés szempontjából fontosnak 

tartottuk a rendszerességet és szem előtt 

tartottuk a fokozatosság elvének érvényesülését.  

A friss levegőn tartózkodásra az időjárástól 

függően a lehető legtöbb időt biztosítottuk. 

 

Pedagógiai Programunk felülvizsgálata 

megtörtént a Művészeti és a Lépésről-lépésre 

programokban, meghatároztuk erőspontjainkat 

és fejleszthető területeinket. 

Meghatároztuk, hogy a következő nevelési 

évben, mely területre készítünk intézkedési 

tervet. 

A nevelési év kezdetekor a tanévnyitó 

értekezleten már ismerkedtünk az országos 

pedagógiai – szakmai ellenőrzés, minősítési 

eljárás folyamatával, szempontrendszerével, az 

ellenőrzés módszereivel, eszközeivel.  

A vezetői ellenőrzések során az elkészült 

nevelési tervet, projektterveket, vázlatokat, 

gyakorlati megvalósítást, e szempontoknak 

megfelelően ellenőrizte az intézményvezető, 

intézményvezető helyettesek, tagóvoda vezetők. 

7 óvodapedagógus minősítése áprilisban- május 

hónapban sikeresen meg valósult, amely azt 

igazolja, hogy tervezés, a pedagógiai munka az 

elvárásoknak megfelelő. 

A gyerekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

lapját folyamatosan és pontosan vezették az 

óvodapedagógusok. Valamennyi 

képességterületen rögzítik a gyermekek 
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fejlettségét és erre épülő fejlesztési javaslatokat 

fogalmaznak meg. 

A gyermekcsoport értékeléseire alapozva kerül 

megfogalmazásra a következő időszak nevelési, 

fejlesztési célkitűzése, feladatai. 

A szülőket évente két alkalommal egyéni 

beszélgetési formában tájékoztatták, szükség 

esetén fejlesztési javaslatot adtak. 

2.Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk értékeit. A gyermekek, pedagógusok 

számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség 

Operatív célok 

 

Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

Néphagyományaink ápolása megjelenik a 

pedagógiai gyakorlatunkban. 

 

 

 

 

 

 

A Nagykunság, Karcag értékeivel megismerkednek 

a gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása 

rendszeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

Új projekttémaként megjelenik az óvodás 

gyermekek életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése. 

 

 

 

 

A néphagyományainkat felidéző, projekteket a 

gyermekek életkori sajátosságának, 

érdeklődésének megfelelően valósítottuk meg: 

szüret, karácsony, farsang, húsvét, kun 

hagyományok. 

A projektekben megjelennek dióveréshez, 

betlehemezés, Zöldág járáshoz kapcsolódó 

hagyományok. 

Városunk értékei közül a Györffy István 

Nagykun Múzeumba látogattak el a tanköteles 

korú gyermekek. 

A Barangoló keretében a Lépésről Lépésre 

programmal működő óvodákkal közösen 

fedezték fel a kiállításon keresztül a 

Nagykunság értékeit. 

Tehetségműhelyekbe járó gyermekek és 

nagycsoportok megtekintették a XIII. Fazekas 

Trienálé kiállítását. 

Helyi alkotóművészekkel, népi kismesterekkel 

való találkozások műhelyeikben, óvodai 

kiállítások szervezése 

Táncsics 17. óvoda „Lovas vagyok, hej!” A 

paripám pej!” projekt célja a kun hagyományok, 

a kun nép életének, életmódjának, eszközeinek 

megismerése. A következő évben is szeretnénk 

megvalósítani, majd az EDUCATIO honlapján 

jó gyakorlatként közzétenni. 

Csokonai úti óvodában Szent György naptól –

Mihály napig projekttéma került kidolgozásra. 

„Karcagi fazekasok – karcagi ízek” projekt 

feldolgozás 

Jókai úti óvoda – környezeti munkaközösség: 

Bari, bari bárány projekt feldolgozás 

Kuthen úti óvoda – „A magyar akácméz – 

projektfeldolgozás 
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3. Az óvodapedagógusok gazdag módszertani kultúráját megőrizzük, megújítjuk, ez valamennyi 

óvodapedagógus belső igényévé válik 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése 

valósuljon meg 

 

 

 

 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken 

való részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési 

gyakorlatunkba 

 

 

  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése 

a Beiskolázási tervnek megfelelően 

megvalósult. 

JNSZM Pedagógiai Intézet által szervezett 

továbbképzések igénybevétele ingyenesen 

biztosított volt, azokon lehetőség szerint vettünk 

részt. 

Nevelőközösségünk a folyamatos megújulás 

érdekében az önképzést, az egymástól való 

tanulást fontosnak tartja, ennek érdekében a 

továbbképzéseken a bemutató foglalkozásokon, 

konferenciákon vesz részt. 

Az intézmény vezetése módszertani kultúra 

fejlődését szolgáló lehetőségeket figyelemmel 

kísérte, az óvodapedagógusokat a 

lehetőségekről értesítette, részvételüket 

támogatta. 

Lépésről-lépésre óvodák „Barangoló” – a 

Nagykunság, a kunok történetét feldolgozó 

óvodai projekt jó gyakorlatként kidolgozása, 

intézményen belül közreadása. 

Tehetséggondozó programunk jó gyakorlatának 

átadása: Kismesterségek – Nagy Tiborné, 

Logikai – Romhányi Sándorné, Környezeti – 

Andrási Tiborné (megtalálható: tehetseg.hu) 

4. Az akkreditált jó gyakorlataink kerüljenek felülvizsgálatra, módosításra, további jó 

gyakorlataink váljanak nyilvánossá a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok 

alkalmazása, a néphagyomány ápolás, a mozgás területén. 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-15-ös évben 

 Eredményes gyakorlatainkat intézményi 

nevelőközösségen belül megismertetjük. 

 

 

Újabb megvalósított jó gyakorlataink 

dokumentálásra kerülnek. 

Megvalósított jó gyakorlataink akkreditálásra 

kerülnek. 

 

Újabb tevékenységi területek a jó gyakorlataink 

között. 

Szakmai napokat, bemutató foglalkozásokat 

szerveztünk az eredményes gyakorlati munka 

bemutatása, egymás munkájának megismerése, 

szakmai tapasztalatcsere céljából. 

A kipróbált, jól működő tevékenységi területek, 

programok kidolgozása, nyilvánossá tétele.  

Jókai úti óvoda - „Tudorkák vidoran” bevált jó 

gyakorlat feltöltése az Educatio honlapjára 

akkreditálásra. (Romhányi Sándorné) 

SZIM óvoda - jó gyakorlat feltöltése az 

Educatio honlapjára akkreditálásra. (Balajtiné 

Sütő Margit, Szabóné Sz. Mária) 
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5. Rendszeresen és eredményesen működnek az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, melyek megyei, 

járási, térségi szinten szélesednek. 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

Szakmai munkaközösségeink folyamatosan 

működnek a pedagógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében. 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése 

rendszeresen megvalósul. 

 

 

Tehetség területenként a tehetség műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan működik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Intézettel szoros szakmai együttműködést 

valósítunk meg, szaktanácsadók 

közreműködésével. 

 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, szakmai 

programok, gyakorlatok megvalósítása 

 

Óvodapedagógusaink közül mindenki legalább 

egy munkaközösség tagja. 

 

 

A szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése értekezlet, programszervezés, 

szakmai napok keretében valósult meg. 

 

Az azonos területen működő tehetséggondozó 

műhelyeket vezető óvodapedagógusok több 

alkalommal műhelymunka keretében 

megbeszéléseken osztották meg tapasztalataikat. 

Ettől a nevelési évtől került bevezetésre a Nagy 

Jenőné által kidolgozott komplex 

tehetséggondozó program. Szükséges és építő 

jellegű volt az azonos tehetségterületen 

tevékenykedők közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere.  

A komplex tervezés a bevezetés időszakában 

egy új tervezési módszert jelentett mindenki 

számára, mely a tehetséggondozó műhelyek 

munkájának magas színvonalú 

megvalósulásához járult hozzá, a gyermekek 

örömére, a szülők elégedettségére. 

Megköszönöm a bevezetésben résztvevő 

kolleganők konstruktív együttműködését. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Intézettel szoros kapcsolatot ápoltunk, az I. 

félévben szakmai szolgáltatásaikat igénybe 

vettük. Működésük 2015. április 01-től 

megszűnt.  

 

2014. 11.27-én a tehetség műhelyvezetők rész 

vettek a Püspökladányban megrendezett 

Tehetség Konferencián.  

2015.03.27-én intézményünk szervezésében 

megrendezésre került az I. Térségi Tehetségnap, 

melynek keretében megalakult a Karcagi 

Térségi Tehetségsegítő Tanács. A délutáni 

szekciók keretében intézményi jó gyakorlataink, 

projektjeink kerültek bemutatásra, valamint 

sajátélményű tanuláson keresztül 

tehetségműhely munka felépítésének, 

megvalósításának bemutatására került sor. 
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6. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

valamennyi óvoda váljon „Zöld Óvodává”. 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

1. alkalommal pályázó óvodák: 

Csokonai, Kuthen Úti Óvodák óvoda pályázatára 

kerüljön sor 2. alkalommal 

Zöldfa Úti Óvoda pályázatára kerüljön sor 3. 

alkalommal 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való részvétel 

Óvodáink a mindennapokban szem előtt 

tartották a Zöld óvoda szellemiségének 

közvetítését a gyermekek és a szüleik felé.  

Takács Péter Ú. Óv: 1. alkalommal 

Kuthen, Csokonai Ú. Óv:, 2. alkalommal 

Zöldfa Ú. Óv.: 3. alkalommal nyújtotta be 

pályázatát és nyerte el 3 évre a „Zöld Óvoda” 

címet 

Legszebb konyhakert programba 6 óvoda 

kapcsolódott be. 

7. A pedagógusok legyenek felkészültek a külső ellenőrzésekre, értékelésekre, legyenek 

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

A belső ellenőrzések, értékelések feltárják az 

erősségeket és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele. 

 

Az óvodapedagógusok ellenőrzésére sor került. 

A 2015. év első félévében minősítési eljárásban 

részt vevő pedagógusok szakmai munkáját az 

intézményvezető ellenőrizte, a többi pedagógust 

az intézményvezető helyettesek és tagóvoda 

vezetők ellenőrizték. A látogatást követően 

megbeszéltük az erősségeket és 

megfogalmaztuk a fejleszthető területeket. 

Az intézményvezető köznevelési szakértőként 

vesz részt a pedagógusminősítésben. Több 

alkalommal segítette megismerni, értelmezni a 

tanfelügyeleti rendszert és a minősítési eljárást, 

a pedagógusokra váró feladatokat. Arra 

törekedett, hogy nevelőközösségünk megfelelő 

információt kapjon és felkészült legyen. 

Intézményünk szaktanácsadói az őszi nevelési 

értekezleten bemutatták azt a 8 pedagógus 

kompetenciát, melyek értékelésre kerülnek a 

minősítési eljárás/vizsga és a tanfelügyelet 

során.  

Egy alkalommal látogatott intézményünkbe 

szaktanácsadó (próbalátogatás) Balajtiné Sütő 

Margithoz a Süni csoportban. 

8. A tehetséges, képzett óvodapedagógusok tehetségműhelyek vezetésébe bekapcsolódnak, 

valamennyi nagycsoportos gyermek bevonása a tehetséggondozásban 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben 

A tehetséggondozás megvalósítása valamennyi 

óvodában 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői 

támogatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

Óvodánkban 30 tehetségműhely működik, ez 

lehetővé teszi, hogy minden tanköteles korú 

gyermek adottságának, érdeklődésének 

megfelelő tehetségműhelyben vehessen részt. 

A Gardneri területeknek megfelelően: testi – 

kinesztetikus, térbeli –vizuális, logikai, 

természetismereti tehetségterületen. 

A tehetségműhelyeket azok az 

óvodapedagógusok vezetik, akik elkötelezettek 
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 a tehetséggondozás iránt és ők maguk is 

tehetségesek valamilyen területen. Az 

óvodapedagógusok beállítódásuknak, speciális 

képességeiknek megfelelően hoztak létre 

tehetséggondozó műhelyeket. 

9. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusok lehetőséget adnak 

tudásuk átadására, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásainak megismertetésére 

mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollegáknak 

Operatív célok Megvalósítás a 2014-2015-ös évben  

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori 

feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutató foglakozások tartása 

Csokonai úti óvoda, H. Tóth Jánosné 1 fő I. 

éves főiskolai hallgató gyakorlatának 

mentorálása. 

Jókai úti óvoda, Romhányi Sándorné fő I. éves 

(levelező) főiskolai hallgató mentorálása. 

SZIM óvoda, Szabóné Szentesi Mária 1 fő III 

éves (nappali) főiskolai hallgató mentorálását 

végezte, s készítette fel a gyakorlati 

államvizsgára. A mentori tevékenység magas 

szinten, eredményesen valósult meg. 

 

Vályi Nagy Tímea óvodapedagógus mentora 

Harsányiné Szabó Ilona. A gyakornok 

tevékenységének mentorálása folyamatosan 

megvalósul, segítve, támogatva a minősítési 

vizsgára való felkészülésben. 

Bonné Posztós Réka óvodapszichológus 

intézményi mentorálását Gulyás Ferencné látja 

el, szakmai feladatokban konzultációs lehetőség 

biztosított a pedagógiai szakszolgálat 

munkatársaival. 

Tehetségműhely vezetők nyílt délutánt, 

bemutató foglalkozást tartottak az érdeklődő 

szülők számára.  

 

3.2.1. A gyermekvédelmi munka 

 

Célunk: 

 

Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan érintik, 

illetve veszélyeztetik. Egyéni képességek differenciált fejlesztése, fejlődésük elősegítése. 

Megvalósult feladatunk: 

 

Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére, az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. Az 

egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése, a tapintatos egyéni, 

személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk. 

 A szülőkkel való közvetlen viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és fejlesztéssel 

igyekszünk a gyermekek fejlődését segíteni. Ez a segítség kiegészül a pszichológus, segítő 

közreműködésével is.  
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A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai: 

 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi – lelki bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

 egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos, tartós betegség. 

 

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a humánum, a 

megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző. A gyermekvédelmi munka valamennyi 

óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, 

adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a hatóság kérésére, a pedagógiai munka koordinálása. 

A tagóvodánként megbízott gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi feladatokat és 

kapcsolatot tartanak a családsegítő szolgálattal, az óvodapszichológussal, a Szakértői Bizottsággal. 

 

 

Az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős évente egy alkalommal értékelik a 

gyermekvédelmi munkát, az intézményvezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják. 

 

Gyermekvédelmi munkatervben meghatározott céljainkat, feladatainkat, melyet hónapokra 

lebontottunk. 

 

Célok 

 

A HH-s, HHH-s és veszélyeztetett gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség szerint a 

családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző intézményekkel 

(Családsegítő, Pedagógiai Szakszolgálat, Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat stb.), 

szakemberekkel. 

 

Feladatok 

 

 minden gyermekre kiterjedő figyelem, a megfelelő ellátás biztosítása az óvoda részéről, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

 HH-s, HHH-s, veszélyeztetett gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 
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Szeptember 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett gyermekek számbavétele, 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, 

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése, 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben. 

 

Október 

 családlátogatások lebonyolítása, 

 megbeszélés, időpont egyeztetés a védőnővel, 

 folyamatos kapcsolat a szakemberekkel, óvodapszichológussal, logopédussal, 

gyógypedagógussal. 

 

November 

 aktuális feladatok ellátása, 

 felmerülő problémák megoldása. 

 

December 

 családok bevonása közös programokba (Advent, családi kézműves délután), 

 a HH-s, HHH-s, veszélyeztetett gyermekek helyzetének megbeszélése (óvónők, 

logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus)  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése. 

 

Január 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők figyelmének 

felhívása a határidőre, 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése, 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok végzése. 

 

Február 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról. 

 aktuális feladatok ellátása. 

 

Március 

 szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban, 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról. 

 

Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése (szükség esetén), 

 a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

 

Május 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése, 

 éves beszámoló elkészítése, 

 tájékoztatás nyújtása a fejlesztő, kézműves és környezetvédelmi táborokról 
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Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 

 Táncsics krt. 17. Székhely  Zsirosné Egyed ibolya 

 Csokonai úti óvoda   Lövei Gáborné 

 Jókai úti óvoda   Tóth Istvánné 

 Kinizsi úti óvoda   Farkas Jánosné 

Ökrösné Kara Judit 

 Kuthen úti óvoda   Szabó Lajosné 

 SZIM óvoda               Sántháné Karászi Julianna 

 Takács P. úti óvoda   Vadai Gyuláné 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Gyarmati Adrienn 

 Zöldfa úti óvoda   Csapóné Horváth Marianna 
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Óvoda Veszé-

lyezte-

tett 

Hátrá-

nyos 

HHH Hatósági intézkedések, segítség kérése szakemberektől 

(szakszolgálat, stb.) 

Családlátogatások 

Székhely 

Zsirosné Egyed 

Ibolya 

0 6 4 Családlátogatások – minden család és szükség szerint 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:1fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Csokonai 

Lövei Gáborné 

0 9 6 Családlátogatások – mindenkinél megtörtént 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:14fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:1 fő 

Jókai 

Tóth Istvánné 

0 1 4 Családlátogatások – mindenkinél megtörtént 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:2 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Kinizsi 

Ökrösné      

Kara Judit 

Farkas Jánosné 

 

24 67 66 Családlátogatások száma - 92 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:10 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő  

Gyermekjóléti szolgálat: több alkalommal kért 

gyermekekről óvodai jellemzést. 5 családot gondoz 

alapellátás keretében, mely 11 gyermeket érint. 

Népegészségügyi Intézet: 9 gyermek (5 család) esetében 

jelzéssel éltek fejtetvesség miatt. 

Kuthen 

Szabó Lajosné 

 

1 34 36 Családlátogatások száma – 45 család 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:3 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat: 2 fő jellemzését kérte. 

SZIM 

Sántháné 

Karászi Julianna 

0 2 5 Családlátogatások száma - 17 alkalom                      

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:5 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Takács P. 

Vadai Gyuláné 

2 33 26 Családlátogatások száma - 75 fő, 4 gyermek esetében 

gyakrabban 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:5 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:5 fő  

Hallásvizsgáló Budapest: 1 fő  

Pszichológiai megsegítés: 11 fő 

Táncsics krt. 19. 

Gyarmati 

Adrienn 

1 3 24 Családlátogatások - 65 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:2 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Zöldfa 

Csapóné 

Horváth 

Marianna 

1 37 29 Családlátogatás - 75 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:1 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat: 1 fő (tanköteles gyermek 

igazolatlan hiányzása) 

Összesen 29 192 200  

 

Megvalósulás: 

 

 Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységét a Köznevelési törvény és Gyermekvédelmi 

törvény szabályozza. Helyi Óvodai Pedagógiai Program tartalmazza a célokat, 

feladatokat, amelyet a gyermekvédelmi tevékenységben el kell látnia minden 

pedagógusnak, gyermekvédelmi felelősnek és az intézményvezetőnek. A táblázatban 

szereplő adatok jól mutatják, hogy a nevelési évben folyamatosan volt feladatunk a 

gyermekvédelem területén, a problémákra megtaláltuk a megoldási módokat.
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 A HHH helyzetű gyermekek számára a szülői igény alapján 3 éves kortól a nevelési évben 

is két alkalommal a törvényi szabályoknak megfelelően az önkormányzat biztosította az 

óvodáztatási támogatást, melyhez a hiányzásokról a szükséges igazolásokat megküldtük a 

fenntartónak. 

 A gyermekvédelmi munkát segítette az óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus. A 

gyermekvédelmi munkaközösség ez évi munkája nagyon tartalmas volt.  

 

3.2.4. Cigány nevelés feladatai a programban tervezettek iránymutatásával. 

 

Célunk: 

 

Családi nevelést kiegészítve, a gyermekek szociális beilleszkedésének segítése. 

A cigány kultúra hagyományápolása, annak megismertetése az óvodás korosztállyal. 

A kisebbségi identitástudat kialakítása és fejlesztése. 

Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait, segítsük őket szociális beilleszkedésük során, 

biztonságérzete nyújtsunk számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához, 

ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását, a másság elfogadását.  

 

Feladatok megvalósítása: 

 

 Nevelőmunkák során figyelembe vettük a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelveit. 

 Törekedtünk a nemzetiségi kultúra, a hagyomány ápolására, továbbadására, a még 

fennmaradt népi énekek, mondókák, mesék, versek átörökítésére, közvetítésére a gyermek felé, 

így az identitástudat kialakítása, erősítése, illetve a „másság” korai elfogadását elősegítettük. 

 A gyermekek döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett 

körülmények között él, ezért nagyon fontos a gyermekek megismerése, a lemaradás 

mértékének megállapítása. 

 A fejlesztés egyénileg és mikro csoportos formában történt, dokumentálása a csoportnaplóban 

található. Az egyéni képességfejlesztés színtere – a játék – gondozás (egészséges életmódra 

nevelés, kulturált tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása) – érzelmi – szociális – értelmi – 

nyelvi nevelés területei voltak. 

 Tagintézményeik nevelési gyakorlata magában rejti a cigány származású gyermekek 

differenciált fejlesztésének lehetőségeit, mely az egyéni fejlesztésre épülő.  

 A cigány nemzetiségi nevelés és értékközvetítés magyar nyelven folyt. 

 

Székhely Csokonai Jókai Kinizsi Kuthen SZIM Takács T krt. 19. Zöldfa összesen 

4 1 12 76 49 5 36 27 27 237 

 

A táblázatban szereplő létszámadatok mutatják, hogy az óvodai felvételek során figyeltünk arra, hogy 

lehetőleg arányos legyen a cigány nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek létszáma. A Kinizsi 

úti tagóvodában lakókörzetéből adódóan 100 %-os arányban látja el a roma gyermekeket. 

 

Integrált nevelés során a pedagógusok is több figyelmet tudtak fordítani a gyermekek 

felzárkóztatására. Kiemelt szerepet kaptak az egészséges életmódra nevelésen belül a higiénés 

szokások kialakítása, a társas együtt élés szabályai. 
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Az értelmi képességek fejlesztésére az egyéni és mikro csoportos formában, játékos módszerekkel 

történő foglalkoztatás volt a legeredményesebb. A hátránykompenzáció és tehetségfejlesztés egyaránt 

fontos feladat volt a nevelési év során.  A tehetséggondozó műhelyekbe természetesen bekerültek a 

cigány gyermekek is. 

 

A Kinizsi úti óvodában kézműves és zenei tehetség műhely működik. 
 

3.2.5. Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása 

 

Célunk: 

 

A másságot elfogadó környezet megteremtése, az egészséges és sajátos nevelési igényű gyermekek 

kommunikációs készségének, részképességeinek fejlesztése, önállóságuknak, alkalmazkodó 

képességüknek, együttműködésüknek fejlesztése, a szükséges speciális módszerek, terápiás eljárások 

alkalmazása a sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztése érdekében. 

 

Feladataink megvalósítása: 

 

 Személyi, tárgyi feltételek biztosítása sérülés specifikusan. 

 Empatikus magatartás, másság elfogadása és elfogadtatása gyermekekkel, szülőkkel. 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). 

 Értelmi képességek területén mutatkozó hiányosságok, eltérések csökkentése, 

kiegyenlítése. 

 Pszichikus funkciók, részképességek fejlesztése. 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel. 

 Egyéni fejlesztés – kétszemélyes kapcsolatban, mikro csoportosan. 

 Figyelemmel kísértük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képesek lehetnek.  

 Az illetékes Szakértői Bizottság szakértői véleményében meghatározott diagnózis és 

javaslat alapján elkészült a fejlesztés rövidtávú terve, mely tartalmazza a célokat, 

feladatokat. 

 Együttműködés megvalósult a Pedagógiai Szakszolgálati intézményekkel (szakértői és 

kontrollvizsgálatok, tanácsadás). 

 Együttműködés a családdal. 

 Másság elfogadása. 
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A 2014/2015-ös nevelési év októberi statisztika alapján 15 SNI gyermek ellátásával kezdtük az évet. 

A szorgalmi idő végére az új vizsgálatok alapján 20 főre emelkedett a létszám. Az újonnan 

megállapított SNI gyermekek ellátása, a szakértői vélemények megérkezése után elkezdődött.  

A személyi feltételek vonatkozásában nagy változást jelentett, hogy 2014. szeptember 1-től 

intézményünk gyógypedagógusi álláshelyei áthelyezésre kerültek a Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi tagintézményébe. Így a feladatellátás teljesen új rendszerét kellett kialakítanunk. 

Jelenleg 4 fő gyógypedagógus – Kolozsvári Ernőné (heti 7 órában 6 gyermek), Homoki Judit 

(heti 10 órában 8 gyermek), Bíróné Baranyai Henrietta (heti 3 órában 3 gyermek), Kunné 

Monoki Andrea (heti 4 órában 1 gyermek) - látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek 

fejlesztését megbízási szerződés keretében. 1 fő gyógypedagógus utazó tanári együttműködési 

megállapodás keretében lát el 1fő hallássérült gyermeket. 

A gyógypedagógusok megbízása biztosítja a megfelelő ellátás megszervezését, mely az 

intézményvezető feladatkörébe tartozik. 

A szakértői véleményekben meghatározott óraszámoknak és a gyógypedagógus szaknak megfelelően 

folyt a szakmai munka. 

Az óvodapedagógusok a gyógypedagógusok segítségével fejlesztési tervet készítettek és a fejlesztő 

foglalkozást megtartották. 

A gyógypedagógusok és óvodapedagógusok az előírt dokumentumokat napra készen vezették. A 

gyermekek egyéni mérő értékelő lapján az SNI fejlesztés folyamatos vezetése megvalósult. 

 

Óvodáinkban rendelkezésre állnak a fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek. 2014 szeptemberétől a 

Jókai, Táncsics krt. 19.  Zöldfa, SZIM és a Kuthen úti óvodák mellett kialakításra került 1-1 fejlesztő 

szoba a Csokonai, a Kinizsi, a Takács P. úti óvodákban. Így valamennyi óvodában a gyermekek 

fejlesztése az óvodán belül megoldott, a gyógypedagógusok kijárnak a gyermekek fejlesztésére.  

A fejlesztőszobák felszereltsége valamennyi óvodában megfelelő, melyek közül a Jókai és a Táncsics 

krt. 19. sz. óvodákban, ahol kiemelkedően gazdag fejlesztő eszköztárral rendelkezünk. 

 

A fejlődés eredménye elsősorban a szokásrendszer elsajátításban mutatkozik meg a gyermekek 

fejlesztése során. A szocializációs képességek kialakítása a társak elfogadásában, baráti kapcsolatok 

alakulásában nyilvánul meg.  
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A gyermekek bátrabbak, nyíltan odafordulnak a felnőttekhez, elmerik mondani gondolataikat, 

véleményeiket. Kétszemélyes helyzetben együttműködőek, feladattudatuk, feladattartásuk alakulóban 

van. A fejlesztéseink eredményeként a gyermekek finommotorikája, fantáziája, képzelete fejlődik. A 

nagycsoportos korú gyermekek közül többen aktívan vesznek részt különböző tehetségműhelyekben 

- szándékos figyelmük, mozgás koordinációjuk jelentősen fejlődik, játékuk elmélyültebbé vált. 

Szívesen vállalnak önálló szereplést is a néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó óvodai 

programokon. 

 

A 2015/2016-os nevelési évben az SNI gyermek létszáma várhatóan 20 fő lesz, többen megkezdik 

tanulmányaikat a kijelölt általános iskolákban, de az új gyermekek között is van SNI, ill. az év 

közben elküldöttek vizsgálata még ezután fog megtörténni. 

 

A sérült gyermekek számára fokozottan biztosítottuk a minél több sikerélményt, a pozitív elfogadást. 

Intézményünkben a SNI gyermeket szakemberekből álló TEAM veszi körül (óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, óvodapszichológus), akik együttműködve az óvodai 

keretekhez és lehetőségekhez igazodva tervezik és végzik prevenciós korrekciós munkájukat.  

A nevelőmunkát segítő pedagógiai asszisztensek, dajkák a gondozási feladatokon túl részt vállalnak a 

gyermekek érzelmi nevelésében is. 

 

3.2.6. BTMN gyermekek 

A Pedagógiai Programban meghatározottak érvényesültek a napi munkában. 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak segítségét folyamatosan igényelték az 

óvodapedagógusok. 

 

Célunk: 

 

A fejlesztés és fejlesztő tevékenységek tegyék a gyermekek kiegyensúlyozatlan 

képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá és a képességek, készségek megerősítése annak 

érdekében, hogy a gyermekek tanköteles koruk elérésére pótolni tudják a különböző területen 

meglévő elmaradásaikat. 

 

Megelőzés, segítés során figyelembe vett szempontok: 

 

 A lehetséges beavatkozásnak mindig a hiányzó készségek fejlesztését kell megcéloznia, 

így az óvodában szó lehet: a figyelem, a formaészlelés, a testséma kialakításának 

folyamatáról, a kognitív képességek, a logikus gondolkodás, az ok-okozati összefüggések 

megláttatásáról. 

 Az erősségek és a gyengeségek feltérképezése és intenzív fejlesztése, megerősítése. a 

speciális kognitív terápiák célja: a hiányzó készségek pótlólagos fejlesztése, 

kompenzálása a nevelés legfőbb funkciója a szocializáció elősegítése. 

 

Dokumentáció:  

 

 Fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlődési lapja (saját készítésű, részletes útmutatóval). A 

fejlesztést az előírt óraszámnak megfelelően, a fejlesztő pedagógus dokumentálja. 

 A bejegyzések 2014. szeptember 10 – 2015. május 31-ig a dokumentum része a fejlesztő 

pedagógus által elkészített fél és éves fejlődés eredményessége. 
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Megvalósítás 

 

2014-2015 tanév októberi statisztika alapján 9 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük az évet. A 

szorgalmi idő végére az új vizsgálatok alapján 12 főre emelkedett a létszámuk.  

A 2015-2016 nevelési évben a BTMN gyermekek várhatóan 8 fő lesz, de az MSSST szűrővizsgálat 

alapján ez a létszám még nagyobb mértékben változhat.  

 

Az év közben a Karcagi Szakértői Bizottság és Szolnoki Szakértői Bizottság által megállapított 

BTMN gyermek esetében a szakvélemények megérkezése után elkezdődött a fejlesztő munka, a 

szakvéleményben javasolt óraszámának megfelelően.  

 

Az óvodapedagógusok elkészítették a fejlesztési terveket és ezek alapján folytak a fejlesztések. A 

fejlesztő óvodapedagógusok egyénileg vagy mikro csoportban foglalkoztak a BTMN gyerekekkel az 

elkészített fejlesztési terveik alapján. A fejlesztésekről kiadott fejlesztési naplót napra készen 

vezették. A gyermekek egyéni mérő értékelő lapján az BTMN fejlesztés folyamatos vezetése 

megvalósult. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai részletes fejlesztési javaslatokkal segítették az óvoda és 

fejlesztőpedagógusok munkáját, igény szerint konzultáció folyt a problémák megoldására. 

A BTMN gyermekeknél a részképességekben több területen elmaradás volt tapasztalható.  

 

A fejlesztés az alábbi területekre irányult a nevelési év folyamán: 

 

 mozgásfejlesztés, téri orientációfejlesztés 

 percepciós fejlesztés 

 emlékezet fejlesztés 

 beszéd és nyelvi készségek fejlesztése 

 grafomotorium fejlesztése 

 verbális nyelvi készségek fejlesztése 

 

A BTMN gyermekek számára biztosítjuk az elfogadó támogató nevelői légkört, magatartást.  

Az elvárásokat a gyermekek fejlődésének üteméhez igazítottuk, kiemelt szerepet kapott a 

sikerélményhez juttatás. 

A fejlesztő tevékenységet a fejlesztő pedagógusok és a beszédfejlesztő pedagógus végezte. – Kunné 

Nánási Mónika, Lövei Gáborné, Molnárné Oros Csilla, Kása Henrietta, Hopka Józsefné, Sántháné 

Karászi Julianna, Pengőné Dobrai Nóra, Tóth Jánosné. 

A szülőkkel folyamatos volt az együttműködés a gyermekek fejlesztése érdekében. 

 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

ellátásról intézményi beszámoló készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság részére, melyet 

véleményezett és a tájékoztatót a Bizottság elfogadta. 
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3.2.7. Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 

 Az óvodai egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése az 1997. évi LXXXIII. tv. 10. §. b, 

valamint a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet és 51/1997 (XII. 18.) NM rendelet alapján 

 gyermekorvosi, 

 fogorvosi vizsgálat. 

 

A gyermekek fogászati szűrése megtörtént.  

A Székhely és a tagintézményeknek megfelelően a védőnők rendszeres látogatták az óvodákat, 

végezték a gyermekek szűrését, tisztasági vizsgálatokat. Igény esetén szükség szerint a védőnők az 

óvoda vezetője kérésére is tisztasági ellenőrzéseket tartottak a fejtetvesség miatt. A védőnőkkel 

kapcsolatunk minden óvodában jó, számíthatunk segítségükre, tanácsaikra.  

 

Megvalósult a folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel.  

 

 A súlyos járvány ügyi szempontból kiemelt kockázatot jelentő betegségek elterjedésének 

megelőzése 

 ha egy gyermek, tanuló, pedagógus és a személyzet más tagja az intézményben történő 

tartózkodás során betegszik meg légúti/emésztőrendszeri tünetekkel, akkor őt el kell 

különíteni, szülőjét értesíteni, mielőbb hazabocsátani. 

 

 amennyiben a megbetegedések halmozottan, vagy súlyos formában fordulnak elő egy adott 

közösségben, pl.: óvodai, fejlesztő csoportban azonnal értesíteni kell az óvoda 

orvost/védőnőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket (pl.: Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv értesítése, rajtuk keresztül a házi orvosok értesítése). 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az influenza terjedése elleni védekezésre, jelentési kötelezettségünket 

betartottuk. 

 

 

3.2.8.Tartásjavító – és lábstatikai torna 

 

Célunk: 

 

A preventív mozgásgyakorlatok végzésével az enyhe fokú mozgásszervi elváltozások lábstatikai 

rendellenességek; lúdtalp, lapos talp valamint a mellkas és gerinc deformitások 

súlyosbodásának megelőzése. 

A káros hatások és folyamatok kiküszöbölése, megállítása. 

Az egészség megőrzése, megóvása. 
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Megvalósult feladatok: 

 

 Valamennyi tagintézményünkben a gyermekek számára speciális módon (differenciáltan, 

egyénre szabottan) játékos mozgások szervezése teremben, szabad levegőn, eszközökkel 

vagy eszközök nélkül. 

 

 Mozgás prevenciós csoportok szervezése tagintézményenként. 

 

 Az összes szervek-szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása. A gyermeki 

szervezet teherbíró-, ellenálló képességének és az egyes szervek teljesítő képességének 

kedvező befolyásolása. 

 

 A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek, mozgáskészségének, 

mozgáskultúrájának fejlesztése, a mozgásigényének felkeltése, kielégítése valamint a 

személyiség akarati tényezőinek alakítása. 

 

 A tartásjavító- és lábstatikai torna legfontosabb gimnasztikai gyakorlatai izmokra kifejtett 

hatása alapján mobilizáló, nyújtóhatású, erősítő hatású, légzésgyakorlat és relaxációs 

gyakorlatok alkalmával. 

 

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

 Székhely, Táncsics krt. 17. Andrási Tiborné 

 Csokonai úti óvoda  Konczné Pecze Margit  

 Jókai úti óvoda  Balogh Sándorné 

 Kinizsi úti óvoda  Tóth Tiborné 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

 Takács P. úti óvoda  Popovicsné Nagy Mária 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 Zöldfa úti óvoda  Andrási Tiborné 

 

Ebben a nevelési évben a nagycsoportos gyermekek szűrését a gyermek háziorvosok végezték. 

A tartásjavító és lábstatikai tornát elsősorban az 5-6-7 éves gyermekeknek szerveztük. 

Csoportközi foglalkozások hetente 2 alkalommal 30 ’- es időtartamban zajlottak, intézményünkben 

115 gyermekkel foglalkoztak. 
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A gyermekek ellátása intézmény szinten 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök Megjegyzés 

Székhely 

Andrási Tiborné 

12 Tornaszoba 

 

Szalagok, krepp papír, 

szalvéta, babzsák, tornabotok, 

kötelek, körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, 

bady-roll, székek, tornapad, 

tornakarika, Greiswald szer, 

bordásfal. 

„Kelj fel Jancsi”, 

  

 

 

Csokonai 

Konczné Pecze 

Margit 

14 Csoportszoba ugrókötél, bot, karika, labdák, 

babzsákok, körkötél, kendő, 

padok, szőnyeg, polifon, 

kétfunkciós talp játék, billenő 

rács 

Kelj fel Jancsi, Nyílt óra a 

szülőknek, mozgásanyag a 

szülők részére az otthoni 

gyakorláshoz 

Jókai 

Balogh Sándorné 

10 Csoportszoba 

időnként az 

udvaron is 

karikák, labdák, kötél, babzsák, 

padok, kavicságyak stb. 

„Kellj fel Jancsi” 

Kinizsi 

Tóth Tiborné 

15 Csoportszoba 

időnként az 

udvaron is 

Változatos eszközök 

 

„Kelj fel Jancsi”,  

 

Kuthen 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Nagy Anna 

10 

 

10 

Csoportszoba, 

udvar 

 

változatos eszközök 

gyermekjoga alapjainak 

megismertetése 

tornapad, greiswaldol, 

zsámoly, karika, óvodai 

kerékpárok, 

papír, kötelek, babzsák, 

szalagok, labdák 

„Kelj fel Jancsi”,  

 

SZIM 

Sánta Szilvia  

(I. félév) 

8 Tornaszoba body – roll, labda, „meserács „, 

masszírozó labda, pad, szalag, 

babzsák, stb. 

„Kelj fel Jancsi”  

 

Takács P. 

Popovicsné 

Nagy Mária 

 

12 

Tornaszoba Bordásfal, pad, labdák, kicsi, 

nagy, tüsi, ugráló labda, bady-

roll henger, fa félgömb, 

faegyensúlyozók, bújócső, 

polifon szivacs, kötél, legó, 

szalvéta, zokni, léggömb. 

„Kelj fel Jancsi”,  

 

Táncsics krt. 19 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

 

12 

Tornaszoba Body-roll nagylabdás 

gyakorlatok, medicinlabdák, 

Tornaszerek, labdák 

„Kelj fel Jancsi,” 

 

Zöldfa 

Andrási Tiborné 

 

12 

Csoportszoba Szalagok, krepp papír, 

szalvéta, babzsák, tornabotok, 

kötelek, körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, 

bady-roll, székek, tornapad, 

tornakarika, Greiswald szer, 

bordásfal. 

„Kelj fel Jancsi”, 

 

Összesen 115    
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Mind a lábstatikai, mind a testtartás szempontjából legfontosabb feladat a tornagyakorlatok végzésére 

a testrészeket tartó és mozgató izmok mobilizálása – nyújtása, a helyes légzéstechnikák magtanítása. 

A feladatok végzése elsősorban tehermentesített helyzetben történt. 

A láb- és tartásjavító foglalkozásokat igyekeztek játékossá, szemléletessé tenni változatos eszköztár 

alkalmazásával, hogy a játékosság illetve a játékra alapozott gyakorlás aktivizálja a gyermekeket a 

fejlesztő mozgások rendszeres végzésére. 

A gyakorlatok automatizálása mellett az egymásra figyelést, az utánzást, a mintakövetést, az 

egymástól tanulást is jól szolgálták. 

A szokásos szituációk fejlesztették, fokozták és kedvezően befolyásolták a gyermekek 

teljesítőképességét, kedvét, az év végére rendeződő mozgáskoordinációjukat. 

Az egyéni és életkori sajátosságaik szerint fokozatosan és rendszeresen bekapcsolódhattak 

mindenfajta testmozgást ügyesítő-, játékigényüket is kielégítő csoportos játékokba. 

A leggyakrabban diagnosztizált probléma volt a lúdtalp, lapos talp, illetve koordinálatlanabb mozgás, 

fáradékonyság, helytelen testtartásra utaló enyhe elváltozások, valamint nő a túlsúlyos gyermekek 

száma, melyet a szakszerűen megtartott foglalkozások nagymértékben javítottak, ill. megszüntettek.  

 

3.2.9. Szakmai munkaközösségek (belső továbbképzések) 

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek alakultak 

2014/2015-ös nevelési évre. 

 

1. Kézműves munkaközösség    Nagy Tiborné 

2. Vezetői munkaközösség    Szabóné Szentesi Mária 

3. Mese-varázs- munkaközösség   H. Tóth Jánosné 

4. Művészeti munkaközösség    Molnárné Győri Erika 

5. Gyermekvédelmi munkaközösség   Ökrösné Kara Judit 

6. Lépésről-lépésre munkaközösség   Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

7. Tevékenységközpontú munkaközösség  Kőszegi Dezsőné 

8. Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség   Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

9. Drámapedagógiai munkaközösség   Perge Tiborné 

10. Környezeti munkaközösség    Andrási Tiborné 

 

Célunk: 

 

A szakmai munkaközösségek segítsék elő a Pedagógiai Program megvalósítását, 

tagintézmények közötti szakmai kapcsolat erősítését, ápolását. 

Csapatépítés közös tanuláson alapuló együttműködéssel, szervezetfejlesztés, kommunikációs 

csatornák formális fejlesztésével. 

 

Megvalósult feladataink: 

 éves munkaterv kidolgozása 

 feladatorientált, motiváltságon alapuló műhelymunka a szakmai munkaközösségekben, 

 nevelési program módosítására javaslatok a szakmai műhely nevelési területeit érintően, 

 részprogramhoz kapcsolódó, és intézményi rendezvények szervezése, 

 bemutató foglalkozások szervezése, 

 pályázat írás – megvalósítás, 

 szakmai anyagok készítése, gyűjtése, közreadása 

 év végi beszámoló 
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A szakmai munkaközösségekben résztvevő pedagógusok létszáma: 9-14 fő 

A szakmai munkaközösségek foglalkozásainak száma: 5-12 alkalom 

 

A munkaközösségek tartalmi tevékenysége: 

 

A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végezték feladataikat. Módszertani segítséget 

nyújtottak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  

A szakmai munkaközösségek a tanévnyitó értekezletet követően megtartották alakuló ülésüket, és 

javaslatot tettek a szakmai munkaközösségek vezetőire, meghatározták éves programjukat.  

 

A szakmai munkaközösségek elért eredményei: 

 

 A Pedagógiai Program megvalósítását segítették a tartalmas munkaközösség 

foglalkozások. 

 A szakmai munkaközösségek hozzájárultak pedagógusaink felkészüléséhez a külső 

szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítés szempontrendszere alapján. 

 A szakmai munkaközösségek tevékenységébe valamennyi óvodából lehetőség van a 

bekapcsolódásra, ezért a tagóvodák közötti szakmai kapcsolatok megőrzéséhez, 

erősítéséhez nagymértékben hozzájárultak. 

 A munkaközösségek szakmai programjai gazdag pedagógiai ismeretekről, kulturáltságról, 

módszertani sokszínűségről tanúskodnak. 

 A csapatépítés, a team munka magas színvonalon valósult meg a rendezvényeken, a 

foglalkozásokon 

 A bemutató foglalkozások, az intézményi szintű rendezvények a szervezeti kultúra 

fejlesztését, az óvodai nevelőmunka eredményeinek kommunikálását biztosította 

 A partnerintézményekkel eredményes, együttműködő kapcsolatot ápoltak 

 

A szakmai munkaközösségek intézményünk alkotó szakmai műhelyei. Megköszönöm a 

munkaközösség vezetők tervező, szervező, irányító tevékenységét, a munkaközösségi tagoknak az 

aktivitásukat, az alkotó tevékenységüket, amellyel intézményünk óvodai nevelő tevékenységét 

gazdagították.  

A szakmai munkaközösségek éves munkaprogramjának beszámolója a munkaterv mellékletét képezi. 

 

Kiemelem az intézményben működő óvónői művészeti csoportokat, a Kunrózsa kamarakórus és a 

Gyöngyvirág óvónői néptánccsoport működését. Nagymértékben hozzájárultak az óvodai 

rendezvényeink (I. Térségi Tehetségnap, Pedagógus Nap) színvonalának emeléséhez, a pedagógusok 

rekreációs tevékenységéhez, városi programok (Nemzeti Összetartozás Napja, Lakossági Fórum) 

kulturális programjaihoz. Megköszönöm a művészeti csoportjaink tagjainak lelkes, alkotó, 

hagyományőrző, értéket nyújtó tevékenységét. A csoportok vezetőinek Nagyné Varga Csilla és 

Kunné Nánási Mónika kolléganőimnek a szakmai irányítást, a programok szervezését, az intézmény 

jó hírnevét gazdagító programok megvalósítását. Örömünkre szolgál, hogy a kamarakórus részére 

egységes sálat és hímzett kottatartót tudtunk biztosítani szponzori támogatással, amely esztétikus 

megjelenést biztosít a fellépéseik alkalmával. 
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3.2.10. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

Székhely, Táncsics krt. 17     Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné 

környezeti nevelő 

Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

gyermektánc az óvodában 

 

Csokonai úti óvoda       Kunné Nánási Mónika  

Gyermektánc oktató            

Egyéni bánásmódot igénylő 

Benéné Kecskeméti Anna -  

 Zeneóvodai szak. koll. képz. 

        Művészeti instruktor 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

Jókai úti óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek 

        eszközeivel 

Kinizsi u. tagóvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Tanító, Differenciált fejlesztő 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 

         Kása Henrietta 

        egyéni bánásmódot igénylő  

        gyermekek fejlesztő pedagógiája 

Kuthen úti óvoda      Hopka Józsefné -  

        Differenciált fejlesztő 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 

         pedagógus 

SZIM óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

  Sánta Szilvia 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 
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Takács P. úti óvoda      Posztósné Kovács Éva 

        Vezető óvodapedagógus 

Vadai Gyuláné -  

        Anyanyelvi fejlesztő és korrekc. 

  Gyökeres Éva - 

Gyógytestnevelés szakirányú v 

Táncsics krt. 19. sz. óvoda     Halász Andrásné - 

        Vezető óvodapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna -  

        gyógytestnevelés 

        Perge Tiborné -  

        Drámapedagógus  

        Krézné Szabó Katalin 

                  Egészségfejlesztő  

                  mentálhigiénikus 

Háló Éva 

        Környezeti nevelő 

        Pengőné Dobrai Nóra 

        differenciáló fejlesztő  

        pedagógus 

Zöldfa úti óvoda      Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

Németh Imréné -  

        Anyanyelvi fejlesztés és korr. 

        Csapóné Horváth Marianna 

        szociálpedagógus 

        Tóth Jánosné 

        nyelv és beszédfejlesztő  

 

Célunk: 

 

Szakirányú végzettségükkel elősegíteni a pedagógiai program eredményes megvalósítását, a 

gyermekek fejlesztését. 

 

Megvalósított feladatok: 

 egyéni képességek fejlesztése 

 hátrányok csökkentése 

 tehetséggondozás 

 pályázatok írása – megvalósítása 

 óvodai rendezvények, programok szervezése 

 nevelőtestület munkájának segítése 
 

Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink célok, feladatok megvalósításához éves munkatervet 

készítettek. Az elért eredményekről feladatok megvalósításáról beszámolót késztettek mely az 

intézményi beszámoló mellékletét képezi. 
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3.2.11. Székhely és tagintézmények nevelési időn belüli egyéb feladatai 

 

Tehetséggondozás 

 

Célunk: 

 

 A gyermekek élmény és fantázia világának képi szabad önkifejezése. 

 A szép iránti nyitottság, igényesség, esztétikai érzékenység alakítása. 

 A tehetségígéretes adottságok, hajlamok, képességek fejlesztése, az átlagon felüli teljesítmény 

kiemelése. 

 

Az intézményi feladatellátást az alábbi tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: 

 

 Tehetségazonosítása: 

A tehetségek azonosításában részt vesznek az óvodapedagógusok, a szülők, a fejlesztő 

szakemberek (óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus, nevelési tanácsadó szakemberei).  

 Tehetségműhelyek kialakítása: 

Az óvodák az éves munkaterv összeállításakor a humánerőforrás és a tehetségígéretes 

gyermekek körének figyelembevételével alakítják meg a tehetséggondozó műhelyeket. 

 Tehetségműhely foglalkozások időkerete: 

Nevelési időben a foglalkozások időtartama 25-45 perc között a gyermeki érdeklődést 

figyelembe véve szerveződnek. 

 Tehetséggondozás, annak területei, tevékenységünk a tehetség műhelyekben: 

Arra törekszünk, hogy vidám hangulatú, ötletgazdag alkotótevékenység alakuljon ki, ahol a 

gyermek jól érzi magát, szívesen vesz részt a tevékenységekben, mely hozzájárul 

személyisége harmonikus fejlesztéséhez. 

 

Az intézményben működő tehetség műhelyek száma: 30 

 

A műhelyek az alábbi 6 területen működnek: 

 

 Vizuális 

 Testi-kinesztetikus (mozgás, gyermektánc) 

 Zenei 

 Természeti 

 Matematika-logikai 

 Anyanyelvi, drámajáték 
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4

5

6
4

3

5

3

Tehetségműhelyeink száma

Környezeti

Zenei

Gyermektánc

Dráma, mese

Mozgás

Kézműves

Logikai

 
 

Székhely:  

 

 „Kreatív kuckó” - kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti Nagy Tiborné 

Gyermekek létszáma 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 „Mákszem” - gyermek néptánc, tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Sebőkné Kis Anikó Krisztina  

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 perc 

 ,,Kis fürkészek és KÖR-TE kuckó” természetismereti inter- és intraperszonális 

tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Andrási Tiborné 

Gyermekek létszáma: 15 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 60 perc 

 Logikuckó – logikai tehetségműhely 

Vezeti: Gulyás Ferencné és Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekek létszáma: 6 fő 

Időkeret: heti 1 alkalommal 40-50 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Kreatív kuckó” folyamatos kiállítás a munkákból az óvoda előterében, a Déryné Kulturális 

Központban, a „Játszd újra” kiállításon, valamint az I. Térségi Tehetségnapon. 

 „Mákszem” gyermekek néptánc –műsorral készültek a: „Lovas vagyok hej”… nyílt napra, a 

Szociális Otthon télapó ünnepségére, Karácsonyi hangversenyre, Karácsonyi délelőtt-

táncházra, „Aprólábak” néptánc gálára, Kultúráért Gömörön Alapítvány farsangi 

előadására, „Játszd újra” kiállító megnyitójára, Szent Pál Marista Általános Iskola farsangi 

felvonulására, „Hímzett kötény, kiscsizma” néptánc versenyre Debrecenbe, Májusfa állító 

ünnepségre, „Népi kismesterségek” bemutatójára.  
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 ,,Kis fürkészek és KÖR-TE kuckó”- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága pályázatot 

hirdetett „Játékos Hortobágy” címen. A háromfordulós vetélkedőn szép eredménnyel vettek 

részt.  „Ügyeskedj a kerékpároddal!” kerékpáros ügyességi vetélkedőn, a szülők számára 

szervezett bemutatón, valamint a „Pindur – Pandur” Országos Mini KRESZ közlekedési és 

környezetvédelmi versenyen sikeresen szerepeltek. 

 „Logi kuckó” – a tehetségműhely a szülők részére bemutatkozási lehetőséget biztosított az 

együttjátszás örömét átélve. I. Térségi Tehetségnapunkon játék repertoárjuk néhány darabja 

kiállításra került. 

 

Csokonai:  

 

 „Búzavirág” néptánccsoport tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika 

Gyermekek létszáma 23 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 „Aprólábak” néptánccsoport tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Benéné Kecskeméti Anna 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc  

 „Csipp-csup csodák” drámajáték tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Pusztai tünde, H. Tóth Jánosné 

Gyermekek létszáma 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

 „Zöld Manók” környezeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kovácsné Lovász Erika, Lövei Gáborné 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 

 „Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szarka Péterné, Kisariné Kálmán Enikő 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Búzavirág és Bíborka”  

Lurkó köszöntőn kiscsoportosok köszöntése. Luca napi táncház, „Aprólábak’ néptánc gálán 

fellépés, nyílt foglalkozás szülők részére. 

Hortobágyi Nemzeti Park által hirdetett „Hímzett kötény, kis csizma!” néptánc versenyen 

sikeres szereplés, helyben COOP napokon fellépés. 

 „Aprólábak” néptánccsoport tehetséggondozó műhely bemutatkozására több lehetőség is 

nyílott: „Komázó” rendezvény, művészeti óvodák gyermekeivel népi játékok játszása, 

„Aprólábak” néptánc gála, Májusfa állítás a város főterén, COOP napok eseményén, 

Májusfa kitáncolás alkalmával és élő zenei kísérettel fellépés a Pipás népzenei együttessel. 

 „Csip-csupp csodák”tehetségműhelynek több alkalommal volt lehetőségük a bemutatkozásra: 

elsőként meseelőadás síkbábokkal a kiscsoportosoknak, majd mesemondó versenyre 

felkészülés időszakában mese délelőtt a nagyoknak. Kiemelkedő sikernek tekintik az I. Térségi 
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Tehetségnapon való részvételüket. A „Csillagszemű juhász” című mese feldolgozásával 

igyekeztek beépíteni városunk értekeit, hagyományait. 

 

 „Zöld Manók” környezeti tehetséggondozó műhely – lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a 

Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett 3 fordulós pályázaton.  

 „Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely – négy pályázaton vettek részt. Ajándék 

üzletház rajzpályázat, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. rajzpályázat, Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatóságának rajzpályázata és „Játszd újra” kiálltás. Szülőkkel való kapcsolattartás 

a gyűjtő munkákba való bevonással, meghívás a kiállításokra („Apró kezek”” és Játszd 

újra”), egyéni beszélgetések a gyermekek műhelymunkájával kapcsolatban. 

 

Jókai: 

 „Dúdoló” ének zenei tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Műhelysegítő: Tóth Istvánné 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 „Tudorka” Logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 40 perc  

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

 „Dúdoló” – az év során szerepeltek az Idősek Napja alkalmából a Szociális Otthonban, az 

évszakköszöntő rendezvényeken saját óvodájukban, Karácsonyi hangversenyen, illetve a 

szülőknek tartottak bemutatkozó műhelyfoglalkozást. 

 

 „Tudorka”- a szülők felé történő megmutatkozás során lehetőséget biztosított a 

műhelymunkába való betekintésre.  

 

Kinizsi:  

 „Szivárvány” tehetséggondozó műhely (zenei képességet fejlesztő) 

Vezeti: Péter Lászlóné 

Gyermekek létszáma 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

 „Varázsceruza” tehetséggondozó műhely (vizuális képességet fejlesztő) 

Vezeti: Szabó Renáta 

Gyermekek létszáma 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Szivárvány” – tehetségműhely bemutatkozási lehetőségei ünnepek, kivételes óvodai 

események, rendezvények alkalmából. 

 „Varázsceruza” - a munkákból kiállítás az óvoda folyosóján és a mini galériában.  
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Két alkalommal volt lehetőségük bemutatkozni alkotásaikkal: a tavaszi nevelési 

értekezlet kiállításán, valamint a „Játszd újra!” kiállításon. 

 

 

Kuthen:  

 

 „Dalos pacsirta” tehetséggondozó műhely (zenei képességet fejlesztő) 

Vezeti: Kőszegi Dezsőné 

Gyermekek létszáma 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 - 40 perc 

 „Palánta” néptánccsoport tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szabó Lajosné 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 „Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Vadainé Boros Beáta 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Dalos pacsirta” - bemutató foglakozás szülőknek, fellépés az ősszel megrendezésre került  

OVI GÁLÁN. 

 „Palánta” néptánc csoport fellépett az „Aprólábak” néptánc gálán, Víz Világnapja 

alkalmából a Vízmű által kiírt rajzpályázat díjátadó rendezvényén, Májusfaállítás és 

kitáncolás alkalmával.  

 „Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely bemutatkozását a tanévben „Játszd 

újra” kiállítás jelentette, városi szinten bemutatták egy-egy munkájukat. 

 

SZIM: 

 

 „Barangoló” - környezeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 „Barangoló” környezeti tehetségműhely az Állatok világnapján látogatást tett a Kun 

Lovardában. Következett az őszi zöldségek, gyümölcsök megismerése, felhasználása, zöldség 

szobrászat, salátakészítés. Őszi séta az Arborétumban, termések gyűjtése. Madáretető 

készítés, mézeskalácssütés. Évszaknak megfelelő tevékenységek a műhelyben. 

 

Takács: 

 „Délutáni pattogó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 
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 „Így kell járni” – tehetséggondozó műhely- népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

Vezeti: Szabó Erika 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 – 50 perc 

 „Kobakcsalogató”- logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek létszáma: 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Délutáni pattogó”- nyílt foglalkozás két alkalommal a szülök és pedagógusok számára. I. 

Térségi Tehetségnapon délutáni szekció alkalmával bepillantást kaphattak a pedagógusok a 

műhely munkájába. 

 

 „Így kell járni”- bemutató foglalkozás 2 alkalommal a szülők és pedagógusok számára.  

 „Kobakcsalogató” – logikai tehetséggondozó műhely bemutatkozása 2 alkalommal történt 

meg, melyen szülők, pedagógusok vettek részt. 

 

Táncsics krt. 19:  

 

 „Varázskezek” - kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Mándi Katalin  

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 percben 

 „Nyitni kék” – környezeti tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Háló Éva  

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 - 75 percben 

 „Zenei-odú” – énekzenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Varga Csilla  

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 „Sporttanoda” – tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Tóthné Török Judit  

Gyermekek létszáma: 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 „Cseperedők” és „Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma: 40 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Varázs kezek”: Kiállítás az óvodában kialakított „Varázskezek falon” a gyermekek 

alkotásaiból egész évben folyamatosan. I. Térségi Tehetségnap alkalmából kiállítás a 

Dérynében.  „Játszd újra” kreatív alkotó kiállításon bemutatkozás az egész évi munkákból.  
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Vízvilágnapja alkalmából Akácliget fürdő által meghirdetett pályázaton 1 gyermek I. 

helyezést ért el Vízvilágnapja alkalmából Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat által 

meghirdetett pályázaton 1 gyermek I. helyezést ért el 

 „Nyitni- kék”- tartalmas programok szervezése, a szülők egyéni beszélgetésen kaptak 

tájékoztatást a szakmai műhely munkájáról. 

 „Zenei-odú” – énekzenei tehetséggondozó műhely részt vett a kunrózsa kamarakórus 

szereplésein, az Ovigaléria megnyitókon, valamint az Évszaki koncerteken. 

 „Sporttanoda” – tehetséggondozó műhely az I. Térségi Tehetségnapon fényképek segítségével 

bemutathatta a Sporttanodások miként mozognak a foglalkozásokon. Részt vettek az 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” elnevezésű játékos ügyességi versenyen. 

 „Cseperedők” –gyermektánc tehetséggondozó műhely részt vett a városi Májusfaállításon. 

 

Zöldfa: 

 

 ,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 10-fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

 ,,Kreatív csöppségek” térbeli-vizuális, inter- és intraperszonális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Vályi – Nagy Tímea 

Gyermekek létszáma: 9 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

 ,,Szórakoztató-szóra késztető” anyanyelvi tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Tóth Jánosné 

Gyermekek létszáma: 9-fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 40 - 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 ,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely bemutatkozása: Karácsonyi műsor, Karácsony az 

erdőben című mese dramatizálása. Tehetségnap – fényképek, készített eszközök, fejdíszek 

készítése. Gyermeknap – Szutyejev: A gomba alatt című mese dramatizálása. Másik 

gyermeknap alkalmával Benedek Elek: Csali mese című mese előadása.  

 ,,Kreatív csöppségek” térbeli-vizuális, inter- és intraperszonális tehetséggondozó műhely az 

elkészült alkotásait az óvoda folyosóján helyzete el, ahol a szülők, pedagógusok 

megtekinthették. Lehetőségük nyílott az I. Térségi Tehetségnap alkalmából szervezett 

kiállításon, valamint a „Játszd újra” kiállításon az alkotások kihelyezésére. 

 ,,Szórakoztató-szóra késztető” anyanyelvi tehetséggondozó műhely a Tehetségnapon képekkel 

mutathatta meg műhelymunkáját. Bemutató foglalkozáson mutatták meg tevékenységüket a 

szülőknek. 

 

A tehetségműhelyekbe járó gyermekek száma: 352 fő 

A tehetségpont szervezeti fejlődése: 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk, minősítésünket 2013 szeptemberében 

vehettük át Budapesten, mely 3 évig érvényes 
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 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába bekapcsolódtunk, konferenciákon, 

szakmai műhelyeken vettünk részt. Hozzájárultunk a Tanács munkaprogramjának 

megvalósításához előadással, programszervezéssel. 

 A nevelési év kiemelt feladatának tekintettük a komplex tehetséggondozás területén minél 

mélyebb ismereteket megszerezni, minél gazdagabb módszertant elsajátítani, s tervezési 

feladatainkat ennek megfelelően kialakítani 

 Gazdagító programpárok kidolgozása, megvalósítása 

 Pályázati források kihasználása 

 Jó gyakorlatok közzététele 

 

A tehetséggondozás fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása összehangolt 

tevékenységet kívánt meg a műhelyek vezetőitől. Ennek érdekében az év folyamán a műhelyvezetők 

körében több alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös gondolkodás, a fejlődés, a 

megfelelő dokumentáció érdekében. 

Ebben a nevelési évben a tehetséggondozás területén végzett tevékenységünk 

 2014 őszén a Püspökladányi Egyesített Óvoda Tehetségnapján vettünk részt a 

tehetségműhelyek vezetőivel, ahol előadásokat hallhattunk a komplex tehetséggondozás 

témakörében, a tehetséggondozó programok kidolgozásának, megvalósításának, gyakorlati 

módszereinek láthattuk jó példáját. 

 1 programpárra benyújtottuk pályázatunkat, az alábbi területen: testi kinesztetikus, 

gyermektánc tehetséggondozó program megvalósítása, gazdagító programpár keretében 

szülőkkel közös tevékenységeken keresztül. A pályázati projekt sikeresen megvalósult. 

 A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége támogatott képzési lehetőségeire a IV. 

képzési ütemben egyéni továbbképzésekre jelentkeztek a tehetséggondozás iránt elkötelezett 

kolleganők, amelyek képzési óraszáma 10-30 óra között volt.  

 2015. március 27. I. Térségi Tehetségnap megszervezése – Karcag és térsége 

Tehetségsegítő Tanács megalakítása 

A szakmai rendezvényen 7 település óvodapedagógusain kívül, a települések vezetői, 

önkormányzati képviselői, általános és középiskolai tanítók, tanárok, alkotóművészek, szülők 

vettek részt, 130 fő. A rendezvényt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr nyitotta 

meg, melyet Dobos László polgármester úr köszöntője követett.  

A szakmai program előadásokkal folytatódott, majd 5 óvodánkban kerültek bemutatásra 

intézményi „jó gyakorlataink”, műhelymunkáink. A szakmai napot színesítette a 

tehetséggondozó műhelyek bemutatkozása, fejlesztő eszközök, gyermeki alkotások, 

alkotóművészek kiállítása. 

Bemutatkoztak tehetséges óvodapedagógusaink énekes, zenei és mese előadással. 

Intézményünk Kunrózsa kamarakórusa és a most alakult Gyöngyvirág néptánc csoportja nagy 

sikert aratott előadásával. 

A programot sikeresen a teljes nevelőközösségünk összehangolt együttműködésével, 

valamennyi dolgozónk aktív részvételével tudtuk megvalósítani.  

Intézményi tehetséggondozó programjaink bemutatása mellett szakmai előadásokra került sor. 

Kezdeményezésünkre megalakult a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

 Országos Esztétikai Tanácskozás keretében Gulyás Ferencné és Benéné Kecskeméti Anna 

mutatta be szülőkkel közös tehetséggondozó programjaink szakmai munkáját.  
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3.3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

 

Minőségügyi munkaterv 

A munkaterv az intézmény küldetésével, minőségpolitikájával, az éves munkatervével összhangban 

fogalmazta meg a 2014/2015-ös tanév minőségüggyel kapcsolatos feladatait.  

A minőségügyi feladatok ellátását a szakirányú végzettséggel rendelkező BECS vezetője irányítja, a 

dolgozók széleskörű bevonásával. 

Minőségi célok: 

 A kiépített minőségirányítási rendszer magas színvonalú működtetése. 

 Partneri elégedettség mérése, elemzése, célmeghatározás intézményi és tagintézményi 

szinten. 

 Intézményi önértékelés 

 Pedagógusok, nevelőmunkát segítő és egyéb alkalmazottak teljesítmény értékelése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 

Intézményi célok: 

 Zöld Óvoda kritérium rendszer szerinti önértékelés alapján pályázat benyújtása 

 Folyamatok felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 

 A pedagógus előmeneteli rendszer és az intézményi ellenőrzési, értékelési gyakorlat 

összehasonlítása, az intézményi önértékelés és a pedagógusok teljesítmény 

értékelésének átdolgozása a bevezetésére kerülő külső értékelés szempontrendszere 

alapján. 

 

Célok megvalósulása: 

 

 Az intézményben kiépített minőségirányítási rendszert továbbra is működtettük.  

 A pedagógusok értékelésében legfontosabb feladatunk volt a pedagógus előmeneteli rendszer 

megismerése. A külső – belső értékelés összehasonlító elemzése. A pedagógus minősítés 

szempontrendszerének, a pedagógiai – szakmai ellenőrzések szempontrendszerének 

megismerésére sor került intézményi, tagóvodai és munkaközösségi szinten. Valamennyi 

érintett pedagógus számára biztosított volt a közös értelmezés, a szakmai támogatás az 

eredményes felkészülés érdekében. 

A teljesítmény értékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer összehangolása az 

intézmény további feladata. Az Oktatási Hivatal kiadta az Intézményi Önértékelési 

kézikönyvet, mely intézményi bevezetése a következő év feladata lesz. A dokumentum 

áttekintése, értelmezése, tanfolyami felkészítő képzésen való részvétel megtörtént. 

 Intézményi ösztönző rendszerünk 11 éve működik. Ennek keretében a tagóvodák alkalmazotti 

közösségei javaslatot tettek az év óvodája, év pedagógusa, év dajkája díjra. A szabályzat 

módosítása alapján az intézmény vezetése meghozta döntését. A díjak átadására az intézmény 

Pedagógusnapi Ünnepségének keretében kerül sor. 

 Az intézményi önértékelés témakörében Andrási Tiborné intézményvezető helyettes az 

Oktatási Hivatal által szervezett 30 órás képzésen vett részt 
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 Zöld Óvoda kritérium rendszer szerinti önértékelést 4 óvoda végezte el, mely alapján pályázat 

benyújtására került sor. A Csokonai, a Kuthen, a Takács Péter és Zöldfa úti óvodák átvehették 

a „Zöld Óvoda” címet. 

 

A minőségcél teljesülése indikátora:  

 4 óvoda pályázatot nyújt be a „Zöld Óvoda 2014” pályázatra. 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása az intézményi működésben. 

 Előírásoknak megfelelően működő folyamatok. 

 A belső értékelési rendszer szempontrendszere összehangolt a külső értékeléssel. 

 Intézményi díjak odaítélése. 

 Külső, belső továbbképzések támogatása, szakmai bemutató foglalkozások. 

 

Indikátorok megvalósulása: 

 

  „Zöld Óvoda 2014” cím elnyerésére sikeres pályázatok kerültek benyújtásra 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása megvalósul a célok meghatározásában 

 Intézményi díjak odaítélése megtörtént 

 Külső, belső továbbképzések szervezése, támogatása, szakmai bemutató foglalkozások 

megvalósultak. 

 

Az alábbi teamek működtek:   

 Pedagógusminősítést támogató team 

 Ösztönző team 

 

3.4. Pályázatok 

 

Nemzeti Tehetségprogram pályázata 

 

2014 decemberében óvodánk két tánccsoportja sikeresen pályázott az OPER 6883-as 

pályázatra, melynek megvalósítása 2015. január 05 és 2015. április 15 között zajlott. 

A pályázatnak köszönhetően 20 keszkenővel és 13 szoknyával bővült óvodánk 

eszközállománya. 

A pályázatban részt vettek: 

Andrási Tiborné – pályázati koordinátor 

Benéné Kecskeméti Anna és Kunné Nánási Mónika - fejlesztő pedagógus 

Szőkéné Nádházi Mária – kísérő 

 

Gazdagító programjaink: 

 Kutató Intézet meteorológiai állomás megtekintése 

 Györffy István Nagykun Múzeum látogatása 

 Akácliget fürdő- Strandolás 

  

Szülőkkel közösen szervezett programunk az Aprólábak gála volt. 
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 

 

 „Játékos Hortobágy” 

 „Hímzett kötény kiscsizma” SZÉKHELY, TÁNCSICS 19.:  

 „Ízekre szedve” 

 

Nagykun Víz és Csatornamű: 

Víz világnapja alkalmából kiírt pályázaton 2 kisgyermek első helyezést ért el. KUTHEN 

 

Legszebb konyhakertek programra 

 

Székhely, Jókai, SZIM, T19, Zöldfa 

 

Zöld óvoda pályázat 2014 

Zöldfa 

Csokonai, Kuthen 

Takács 

 

Karcag Város Önkormányzat által benyújtott pályázatok: 

 

 A Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai tagintézményének felújítása, 

korszerűsítése Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005.  

A pályázat megvalósítása a módosított támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő ütemezésben 

zajlik. A projekt megvalósítóival, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a kivitelező céggel 

folyamatos a kapcsolattartás, rendszeresek a konzultációk, projekt koordinációk. A megvalósítás 

nagy lendületet vett, így a tervezettek szerint a következő nevelési év kezdetén a csoportok birtokba 

vehetik szép, újjáépített óvodájukat.  

 

 Táncsics krt. 17. sz. óvodafejlesztés és Táncsics krt. 19. sz. tornaszoba felújítása 

A pályázatok benyújtásra kerültek 2015. június 9-én, az elbírálási határidő augusztus 6-a. Nyertes 

pályázat esetén a megvalósítás határideje 2016. augusztus 31-e. 

A pályázatban szereplő felújítási munkálatokhoz szükséges terveket a nyár folyamán intézményünk 

költségvetésből finanszírozva fogjuk elkészíttetni, melynek határideje 2015. szeptember 30. 

 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatok, versenyek 

 

A nevelési év során nagy számban jelentek meg a helyi, területi, megyei, országos rajzpályázatok, 

különböző intézmények, civil szervezetek, alapítványok által.  

Az óvodapedagógusok mindennapi szakmai munkájuk mellett, az alkotni vágyó tehetséges 

gyermekek munkáit elküldték a kiíróknak.  
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Rajzpályázatok 

 A Vadonleső program valamint a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság a Földművelésügyi 

Minisztérium Természet megőrzési Főosztályával, a Nemzeti Parki és Tájvédelmi 

Főosztályával,a Fővárosi Állat –és Növénykerttel,a Magyar Természettudományi múzeummal 

és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel közösen az Ürge éve alkalmából 

”VERSengő  ürgeképek”- című kiírás  

 Generali a Biztonságért Alapítvány - Szimba rajzpályázat  

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 

kampányához csatlakozó 2015.évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT kreatív pályázati kiírása  

 Ajándék üzletház rajzpályázata 

 A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. rajzpályázat: „Víz és a fenntartható fejlődés” avagy a 

Kerekes kúttól a csapig.  



Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2014/2015 nevelési év 

 

      

95 

 

3.5. Óvodapszichológiai ellátás 

 

Bonné Posztós Réka - óvodapszichológusi feladatok év végi értékelése 

 

Célok: 

 2014. február hónapjától kezdődően az óvodapszichológusi feladatok elsődleges célja a gyermek 

személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának 

segítése volt.  

Kiemelt részcél a gyermekekkel közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében 

közreműködés a beilleszkedésükben, társas kapcsolataik javításában és teljesítményüket növelő 

intézkedésekben, valamint az esetlegesen fellépő szorongásos tünetek feloldásában.  

 

Célok megvalósulása: 

Az óvodapedagógusok több, indokolt esetben kértek és kaptak támogatást munkájuk hatékony 

elvégzéséhez. Lehetővé vált a nevelő-oktató munka támogatása mellett indokolt esetekben 

gyermekek személyiség fejlődésének támogatása. 

 

Tárgyi feltételek: 

Az óvodákhoz tartozó fejlesztő szobák felszerelésében felhasználhatóak voltak a foglalkozások során 

a következő eszközök: 

 Rajzlap 

 Színes ceruza 

 Festék 

 Olló 

 Ragasztó 

 Építő játékok 

 Bábok 

 Gyurma 

 

A hatékony munka elősegítését a következő eszközök támogatnák még: 

 Különböző méretű és színű kendők 

 Gyerek méretű textil zsákok 

 Életjátékot lehetővé tevő figurák és méretben hozzájuk illő bútorok és felszerelések 

 Párnák 

 

Ellátott gyermekek: 

Az ellátott gyermekek száma: 24 fő. 

Eloszlás óvodánként: 

 

Óvoda megnevezése Foglalkozáson részt vett gyermekek száma: 

Jókai úti óvoda: 2 fő 

Kinizsi úti óvoda: 3 fő 

Kuthen úti óvoda: 3 fő 

Takács Péter úti óvoda: 9 fő 

Táncsics krt. 17: - Székhely 5 fő 

Táncsics krt. 19: sz. óvoda 1 fő 
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A gyermekek többségével az első találkozás saját csoportjában történt meg, ismerős környezetben. A 

gyerekekkel való munka során csoportos megfigyelésre kontroll jelleggel többször sor került . A 

csoportos megfigyelések időigénye: 12 munkaóra. 

 

A gyerekek többsége egyéni foglalkozásokon vett részt. 

 

Csoportban foglalkoztatott gyermekek száma: 5fő 

Csoportok száma: 2 csoport 

 

A foglalkozások előrehaladtával egy csoport felbomlott és a gyerekek a továbbiakban egyéni 

foglalkozáson vettek részt (3 fő). 

 

Konzultációk: 

 

1. Pedagógus konzultáció: 

A gyerekekkel való első találkozás előtt minden esetben történt konzultáció a csoport mindkét 

pedagógusával. Ezt követően változó rendszerességgel személyes és/ vagy telefonos 

konzultációk alkalmával folyamatos kapcsolat és kommunikáció állt fenn a gyermekeket 

nevelő pedagógusokkal. Kölcsönös visszajelző rendszer jött létre.  

 

2. Szülő konzultáció: 

A gyermekek szüleinek minden esetben hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a gyermekük az 

óvodapedagógus ajánlásával vagy a szülő kérésére részt vegyen a foglakozásokon. 

A szülők többsége konzultációba bevonható volt. Elvált szülők esetében törekedtünk mindkét 

szülő folyamatba való bevonására. 

Szülőkonzultációra és tanácsadásra olyan esetben is sor került, amikor a szülő vagy a 

pedagógus nem igényelte a gyermekkel való egyéni vagy csoportos foglalkozást. 

 

Kötött munkaidő heti beosztása: 

 

Hétfő: 8.00-12.00: Táncsics krt.19.- egyéni és csoportfoglalkozások gyermekekkel 

  12.00-16.00: Takács Péter úti óvoda- pedagógus és szülőkonzultációk 

Kedd: 8.00-10.00: Takács Péter úti óvoda- egyéni és csoportfoglalkozások gyermekekkel 

  10.00-12.00: Felkészülési idő  

Péntek: 8.00-10.00: Takács Péter úti óvoda- egyéni és csoportfoglalkozások gyermekekkel 

  10.00-12.00: Felkészülési idő  

 

Az óvodapszichológusi munkát elősegítették: 

A pedagógusok aktívan részt vállaltak a gyermekekkel történő fejlesztő munkában. A konzultációk 

során elhangzottakat próbálták gyakorlatba ültetni. Visszajelzéseket adtak a gyermekek 

viselkedésének fejlődéséről, a gyermekek mindennapjairól. Támaszai voltak a gyermekekkel való 

munkának. 
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3.6. Logopédia ellátás 

 

A tanköteles korú gyermekek logopédiai ellátását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének logopédusai végezték szakszolgálati alapellátás keretében.  

A logopédia ellátást a Székhely, Kuthen, Táncsics krt. 19. sz. óvodákban Kolozsvári Ernőné, a 

Csokonai, a Jókai, a Kinizsi, a Takács P. úti óvodákban Pergéné Deli Katalin logopédusok végezték. 

 

3.9. Belső ellenőrzés az intézményben 

 

Cél:  

 Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot 

összehasonlítása a pedagógiai programunk cél és feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.  

 Segítse az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott munkáját. 

 Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését a pedagógiai 

tevékenység magas szintű teljesítését az érvényben lévő jogszabályok előírásainak 

maradéktalan betartását. 

 Minden dolgozónak önmagához képest fejlődést elősegítő támogatás, egyénre szabott 

elvárásoknak való megfeleltetés. 

 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és 

megszüntetésében. 

 

Belső ellenőrzés rendje 

 

 A SZMSZ szabályozása alapján meghatározott feladat megosztásban történik. 

 Az ellenőrzés kiterjed a munkakörökkel kapcsolatosan feladatok elvégzésének módjára, 

minőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül a csoportok ünnepségei és egyéb óvodai 

rendezvények (nyílt napok, szülői értekezletek) az ellenőrzés szerves részei. Ezek a tervezett 

és spontán alkalmak betekintést nyújtanak a csoportok napi életébe és fontos információt, 

jelzést adnak a pedagógusok munkájáról.  

 A mindenkit érintő általános összegző ellenőrzési tapasztalatok a nevelőtestület előtt 

értékeljük. 

 

Belső ellenőrzés módszerei, dokumentálása 

 

 Dokumentumelemzés 

 Megfigyelés, mérés 

 Önértékelés 

 Esetmegbeszélés 

 Beszámoltatás 

Az ellenőrzésről feljegyzés, ellenőrzőlap kitöltése, jegyzőkönyv készült. 

A tapasztalatok értékelésre kerültek, beszámoló, záró összegzés – határozatok meghozatala. 
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Ellenőrzési - megfigyelési szempontok 

 

Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: 

 

 munkafegyelem alakulása, 

 működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, 

 szervezési kérdések, 

 kommunikációs kulturáltság, 

 az óvoda kapcsolatai, részvétele a város életében, szűkebb környezetének rendezvényein, 

 munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi 

kapcsolatok, új kollégák fogadása, beilleszkedésük segítése, 

 az intézmény, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, 

 gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, 

 vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése 

 

Dokumentum ellenőrzés 

 

 Felvételi és mulasztási napló – a rendeletben meghatározottak szerint pontos vezetése. 

 Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre 

meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? 

 A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. 

 A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumom (egyéni, mérő, értékelő, 

fejlesztőlap) vezetése. 

 SNI és BTMN gyermek, egyéni fejlesztési tervek – figyelembe véve a szakértői és 

szakvélemények iránymutatását kiadott dokumentáció vezetése. 

 Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.  

 

A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása 

 

 Biztosítva van-e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? 

 Milyen módon segíti az óvodapedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára. 

 Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát – az 

egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát – differenciál-e. 

 Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? 

 A csoport szokás és szabályrendjét milyen mértékben és eszközökkel valósítja meg az óvónő 

(következetesség, rugalmasság). 

 Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? 

 Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a 

mozgásfejlesztés területén? Kezdeményez-e szervezett mozgásos játékot az udvaron? 

 Milyen a pedagógus kommunikációja? 

 Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára 

 Az óvodapedagógusok által készített egyéni fejlesztési tervek tervezésében szakmai 

segítségnyújtás. 
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Egyéb megfigyelési szempontok 

 

 Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, 

 A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele 

 A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben történő 

információcsere a szülőkkel, szakemberekkel.  

 Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése 

 Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció 

színvonala. 

 

Ellenőrzési szempontok a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkavégzéséhez (dajkák, 

pedagógiai asszisztensek, gazdasági – ügyviteli dolgozók, fűtők – karbantartók) 

 

 A dajka, pedagógiai asszisztens, mint a pedagógiai munkát segítő személy mennyire ismeri 

saját csoportja nevelési tervét, hogyan segíti a gondozási teendőket? 

 A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük, helyettesítés esetén hogyan látja el a 

másik csoportot? 

 A dajka, pedagógiai asszisztens viszonyulása a gyermekekhez – beszédkultúrája. 

 HACCP szabályainak alkalmazása, betartása. Székhely és tagintézmények tisztasága. 

 Fűtők – karbantartók biztosítják-e a szükséges hőmérsékletet az intézmény helyiségeiben – 

figyelve a takarékosságra? 

 Csoportszobákban és egyéb helyiségekben a szükséges javítások – együttműködés a 

dekorációk felhelyezésében. 

 Munkakörökkel összefüggő belső utasítások betartása (eseti feladatok, rendezvények 

előkészítése, részvétel) 

 A székhely – és tagintézmények udvarainak és utcai részeinek gondozottsága, téli időszakban 

csúszásmentesítés. 

 Az udvari játékok, eszközök folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges javítások elvégzése 

a balesetek megelőzése, a biztonsági ellenőrzésről a dokumentum vezetése.  

 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartása egymással, a gyermekekkel és a szülőkkel. 

Az új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. 

 Gazdasági szabályzatok felülvizsgálatának segítése. 

 Gazdasági dolgozóval a használt nyomtatványok áttekintése, frissítése. 

 Takarékos gazdálkodás, beszerzések megvalósítása. 

 Éves költségvetés készítés, félévi és év végi beszámoló. 

 Eszköznyilvántartás pontos vezetése a határidők figyelembevételével. 

 A közalkalmazottak munkaügyi nyilvántartásának folyamatos vezetése (kinevezések, 

átsorolások, hó végi zárás, jelenléti ívek, táppénz, szabadság, jubileumi jutalom, fizetési 

előleg, személyi jövedelemadó, munkáltatói igazolások). 

 A számlákhoz a nyomtatványok elkészítése. 

 Selejtezés, leltár előkészítése és lebonyolítása, ellenőrzés. 

 Étkező nyilvántartás pontossága. Térítési díjkedvezmények folyamatos figyelemmel kísérése. 

Étkezési díj beszedése és befizetése. 
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 Dokumentumok, levelek iktatása. Hátrányos és HHH helyzetű gyermekek határozatinak, 

érvényességének folyamatos figyelemmel kísérése. Óvodáztatási támogatáshoz a fenntartó 

felé a szükséges határozatok elkészítése. 

 A gyermekek és közalkalmazottak adatairól a Magiszter program folyamatos karbantartása. 

 KIR adatbázisba történő jelentés, határidők betartása. 

 

Látogatás módja:   - spontán ellenőrzések a nap bármely szakaszában 

    - előre tervezett és bejelentett látogatások 

 

 

Tervezés Megvalósítás 

Téma Időpont Ellenőrzés 

helyszíne 

Ellenőrzést végzi  

Csoportnaplók 

megnyitása 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási naplók 

adatainak 

egyeztetése 

2014. 

szeptember 

1-15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A dokumentumok határidőre 

megnyitásra kerültek. A 

pedagógiai tervek a Helyi 

Pedagógiai Programba 

meghatározottak szerint 

elkészültek.  

Logopédiai felmérés, 

csoportok kialakítása 

 

 

 

 

2014. 

szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

A törvényi szabályozás 

értelmében az 5 éves 

gyermekek alapszűrése 

megtörtént a pedagógiai 

szakszolgálat logopédusai által. 

A csoportok beindítása 

októberben megtörtént.  

 

SNI gyermekek 

ellátása 

 

2014. 

szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

(általános) 

A SNI gyermekek ellátása a 

szakértői véleményben 

meghatározottak szerint 

elkezdődött, megbízási 

szerződés megkötésére került 

sor a megfelelő szakos 

gyógypedagógusokkal. A 

szerződés több alkalommal 

módosításra került az új 

vizsgálatok és a 

felülvizsgálatok alapján. 

A feladatellátásról készült 

intézményvezetői beszámolót 

az Önkormányzat Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottsága 

megtárgyalta és elfogadta. 

Könnyített 

testnevelés – 

tartásjavító torna 

Csoportok 

kialakítása, tervezése 

2014. 

szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

A gyermek háziorvosok szűrték 

az 5 éves gyermekeket, ez után 

kerülhetett sor a csoportok 

kialakítására és a tervek 

elkészítésére. 
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Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokások (az étkezés 

minőségének, 

mennyiségének és 

feltételeinek 

ellenőrzése) 

 

 

 

 

 

 

 

2014. 

november 

30, ill. 

folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A napi rendek heti rendek 

kiegyensúlyozott életmódot 

biztosítottak.  Kulturált 

étkezéshez biztosítottak voltak 

a feltételek. A tisztálkodáshoz 

szükséges eszközök 

biztosítottak voltak. A helyes 

fogmosást naponta többször 

gyakorolták a gyermekek. Az 

étel minősége és mennyisége az 

év folyamán megfelelő volt.. A 

nyugodt pihenést az egészséges 

ágyak és a mese biztosította. A 

dajkák tisztán tartották az 

óvoda helyiségeit. 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

 

 

 

 

2014. 

november 

30. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A kiscsoportosok és az újonnan 

érkező idősebb gyerek 

beszoktatása eredményes volt. 

Társas kapcsolatok alakítását az 

óvoda pedagógusok, a 

pedagógiai asszisztensek és 

dajka nénik pedagógiai 

tapintattal segítették. 

Ünnepélyek, 

rendezvények 

látogatása 

 

Folyamatos Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A munkatervben tervezett 

ünnepek megvalósultak, a 

gyermekek és szüleik számára 

élményt adóak. Kiemelem az 

Ovi-Gála, a Kelj fel Jancsi, és 

Ügyeskedj a kerékpároddal 

rendezvényt, a „Játszd újra” 

kreatív kiállítást. 

Óvodai 

szakvélemény 

Tanköteles korú 

gyermekek 

véleményei 

Vizsgálati kérelmek 

 

 

2015. január 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető Az óvodai szakvélemények, 

jegyzőkönyvek az új törvényi 

szabályozásnak megfelelően 

készültek el.. Az 

óvodapedagógusok 

elkészítették a gyermekek 

vizsgálati kérelmeit a 

Pedagógiai Szakszolgálat szülői 

egyetértéssel. 

Tanköteles korú 

gyermekek 

szakvéleménye  

Vizsgálat elvégzése 

 

2015. 

február 1 – 

április 

Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

Az iskola érettségi 

vizsgálatokat folyamatosan 

végezték a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei. Az 

iskolai beiratkozások 

időpontjára néhány kivétellel 

elkészültek.  
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SNI gyermekek 

ellátásának 

figyelemmel kisérése 

 

 

2014. 

október 1 – 

2015. 

február 

Logopédiai 

szobák 

Fejlesztő szobák 

csoportszobák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A SNI gyermekek ellátása a 

fejlesztési tervekben 

megfogalmazottak szerint folyt, 

a dokumentáció vezetése 

naprakész.  

Szakmai 

munkaközösség 

vezetők, szorzósok és 

tartásjavító tornát 

végző 

óvodapedagógusok 

munkájának 

figyelemmel kisérése 

2015. 

február  

Székhely 

Tagintézmények 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A szorzósok és a tartásjavító 

tornát végző óvodapedagógusok 

munkáját a tagintézmény 

vezetők ellenőrizték. A szakmai 

munkaközösség vezetők 

terveikben meghatározottak 

szerint magas szakmai szinten 

irányították a szakmai 

munkaközösségeket.  

Terv-eredmény: 

beszámoló a nevelési 

eredményekről 

tagintézmények 

munkájáról 

2015. 

június 06. 

Székhely 

Tagintézmények 

Intézményvezető A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetők beszámolója a 

nevelési évben 

folytatott munkáról 

2015. 

június 05. 

Szakmai 

műhelyek 

Intézményvezető 

helyettes 

(pedagógiai) 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Tartásjavító tornát 

végző 

óvodapedagógusok 

beszámolója az éves 

munkájáról 

2015. 

június 05. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Szakirányú 

végzettséggel 

rendelkező 

óvodapedagógusok és 

pedagógusok szakmai 

beszámolója 

2015. 

június 05. 

Tagintézmények Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Gyermekvédelmi 

felelősök beszámolója 

az éves munkáról 

 

2015. 

június 05. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Óvodapszichológus 

beszámolója az éves 

munkáról 

2015. 

június 05. 

 Intézményvezető A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

 

A munkatervben meghatározott ellenőrzési – megfigyelési szempontok alapján a dokumentumok 

ellenőrzése, a pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása, az egyéb megfigyelési szempontok és a 

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munka végzéséhez meghatározott szempontok 

alapján végezte a vezetés az ellenőrzést. 

 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2014/2015 nevelési év 

 

      

103 

 

A vezetők ellenőrzési terve: a táblázatban meghatározottak szerint történt a megvalósítás. 

 

Az ellenőrzéseket az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a tagintézmény vezetők 

végezték, melyek alapján a működésben a pedagógiai feladatok ellátásában a következő 

megállapításokat tehetjük: 

 

Erősségek: 

 

 A tanügyi és pedagógiai dokumentáció vezetése pontosan, tervszerűen valósult meg.  

 Az óvodapedagógusok munkáját magas szintű szakmai tudás, tudatosság és tervszerűség 

jellemzi 

 Nagy hangsúlyt fektetnek a nevelők a szokások kialakítására, gyermekek számára 

kiegyensúlyozott nyugodt, szeretetteljes légkört alakítanak ki 

 A gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

 A témák, projektek feldolgozása során megvalósul a téma sokoldalú feldolgozása, annak 

érdekében, hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezzenek, fejlődjenek készségeik, 

képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek a gyermekek kíváncsiságára, 

érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

 A szülőkkel együttműködő, szoros partnerkapcsolatot alakítottak ki az óvodapedagógusok, a 

családok számára lehetőséget biztosítanak, hogy bekapcsolódjanak az óvodai életbe. 

 Az óvodapedagógusok elhívatottságát tükrözi, hogy a tehetségműhelyek száma magas, 

minden Gardeni területet felölel, minden tanköteles korú gyermek a kiemelkedő adottságának 

megfelelő tehetséggondozó műhelybe járjon. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 

Fejlesztendő terület 

 

 Az óvodapedagógus –pedagógiai asszisztensek - dajka közötti együttműködése, munkaköri 

feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák megfogalmazása. 

 A megvalósított feladatok elemzése, reflektálás, szükség szerint a javítási lehetőségek 

megfogalmazása, a gyakorlat módosítása. 

 Program specifikus elemek érvényesülése. 

 Esélyteremtés módszereinek gazdagítása, hátrányok csökkentése 

 
3.8. Külső ellenőrzések az intézményben 

 

3.8.1. Ellenőrzést végző szervezet: Karcagi Polgármesteri Hivatal 5300 Karcag, Kossuth tér 1.  

 

Az ellenőrzés tárgya:  

2014. évi normatív állami hozzájárulások mutatószámai alakulásának és a kötött felhasználású állami 

támogatások elszámolásának pénzügyi vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés célja: 

Annak a megállapítása, hogy az intézmények rendelkeznek-e az állami hozzájárulok számítási 

alapjául szolgáló részletező nyilvántartásokkal, továbbá, hogy ezen nyilvántartások adata 

megegyezik-e a statisztikai adatszolgáltatásban foglaltakkal. 
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Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló, tételes pénzügyi vizsgálat. 

Az ellenőrzés időtartama: 2015.02.02 – 2015.02.27-ig 

Vizsgálatot végző: Elek Eszter revizor 

 

Az ellenőrzés az alábbi feladatokra terjedt ki: 

 

 A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján 

biztosított 2014. évi állami támogatásokkal való elszámolásához az intézményt érintő 

támogatások felhasználásának ellenőrzése. 

 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő intézmény 

részére lebontott bértámogatás felhasználásnak ellenőrzése. 

 Óvoda működtetési támogatás felhasználásának ellenőrzése. 

 Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 

bértámogatásának felhasználása. 

 Gyermekétkeztetés támogatásán belül a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának 

felhasználása. 

 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása: 

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

2014. évi bérkompenzáció támogatásának felhasználása 

 Közfoglalkoztatás önrészéhez biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése. 

 2013/2014. nevelési év - nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztika szerinti adatok. 

 2014. év utolsó 4 hónapjában a 2014/2015. nevelési év - nyitó (október 1-jei közoktatási 

statisztika szerinti adatok ellenőrzése). 

 Étkeztetés főbb adatainak ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés eredménye: 

Az állami hozzájárulás elszámolását képező intézményi adatok és a statisztikai adatok között az 

egyezőség biztosított. Az adatok analitikus nyilvántartással alátámasztottak, jogszabályi előírások 

figyelembevételével végezték el a számításokat. 

 

A belső kontrollrendszer keretén belül a kontrolltevékenység részeként a munkafolyamatba épített 

előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést működtették. 

 

Az intézmény az egyes jogcímeken biztosított támogatás elszámolásához az adatokat részben 

analitikus nyilvántartással (kigyűjtéssel) valamint könyvelési dokumentációval mutatta ki. 

 

3.8.2. Ellenőrzést végző szervezet: Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Igazgatóság - Helyszíni ellenőrzése 

 

Ellenőrzés időpontja: 2014. 12.08 – 12.11. 

 

Ellenőrzés tárgya: 

Az Önkormányzat által a 2013. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó 

hozzájárulások, támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata. 
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Az ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok: 

Általános dokumentumok: 

 Alapító okirat 

 Közoktatási statisztika (2013/2014) 

 Pedagógiai Program 

 szervezeti és Működési szabályzat 

 Az önkormányzati elszámolást alátámasztó analitikus nyilvántartások és dokumentumok: 

 könyvelési programból kinyomtatott főkönyvi kivonat, amely szakfeladatonként 

tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, 

 könyvelés alapját képező bizonylatok. 

 

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 

jogcímre vonatkozó dokumentumok: 

 Felvételi előjegyzési napló, felvételi és mulasztási napló, óvodai csoportnapló, óvodai 

törzskönyv (2013/2014. nevelési évre vonatkozóan) 

 Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény 

 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

 Sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan szakvélemények, orvosi igazolások, 

egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlesztési naplók, értékelési lapok, a következő nevelési 

évben esedékessé váló felülvizsgálatot kezdeményező dokumentum, az áthelyezés 

indokoltságának (SNI) megszűnését megállapító bizottsági szakvélemény 

 Házirend 

 Igazolás, szülői nyilatkozat azon 3., 4., illetve 5. életévüket betöltött óvodásokról, akik az 

óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe 

 A 7. életévét betöltött gyermek esetében az óvodai nevelés meghosszabbítására 

vonatkozó, a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott 

szakvélemény 

 A 10 napnál hosszabb ideig igazolatlanul távollévők esetében a szülők két alkalommal 

történt írásbeli értesítése 

 az óvodai ellátásban részesülő gyermekekre, valamint az óvodapedagógusokra és az 

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkre vonatkozóan az oktatási 

azonosító számokról a KIR adatbázisból nyomtatott listák (2013. október 1. időpontokra 

vonatkozóan). 

 Az óvodapedagógusok, az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, tagintézmény-vezető és 

az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők alkalmazási okmányai (kinevezés, 

munkaszerződés, átsorolás, munkaköri leírás) 

 2013. évi elfogadott költségvetés, annak módosítása az intézményben alkalmazott 

létszámokra vonatkozóan. 

 A támogatás felhasználását igazoló bérjegyzékek, bértablók, kifizetési jegyzékek, 

kifizetési számviteli bizonylatok, analitikus nyilvántartások. 

 

Óvodaműködtetési támogatás jogcímre vonatkozó dokumentumok: 

 A támogatás felhasználását alátámasztó számviteli bizonylatok, analitikus nyilvántartások. 
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Általános ellenőrzési feladatok: 

 

 A vizsgált intézmény OM azonosítóval (202329) rendelkezett. 

 Az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek szerepeltek az intézmény alapító 

okiratában. 

 A vizsgált intézmény a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó közoktatási statisztikai 

jelentéseit az adattartalmukat megalapozó tanügyi nyilvántartásokkal összhangban 

készítette el. 

 Az elszámolást intézményi szinten analitikus nyilvántartásokkal is alátámasztották. 

 A támogatás megállapítása az önkormányzat által közölt, a 2013/2014. nevelési évi 

tényleges nyitó közoktatási statisztikai létszámokból és a 2013. évi Kvtv. 2. melléklet 

II.1.a) pontja alapján figyelembe vehető létszámadatokból számított mutató alapján 

történt, a Kiegészítő szabályok 3.-5. pontjaiban foglaltak, valamint a kerekítési szabályok 

figyelembe vételével. 

 A támogatásokat csak azon alkalmazottak és óvodai ellátásban részesülő gyermekek után 

vették igénybe, akik a vizsgált nevelési éven oktatási azonosító-számmal rendelkeztek. 

 A rendelkezésre álló pénzügyi elszámolást alátámasztó dokumentumok alapján a 

támogatás felhasználása jogszerűen történt. 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

Teljes számszaki egyezőséget mutatott a jogcím szerinti elszámolásban közölt és az Igazgatóság által 

megállapított adatok. 

 

Következő évi tervezett, kiemelt feladatok 

 

Ágazati elvárások alapján: 

 

 Felkészülés a pedagógiai – szakmai ellenőrzésre. 

 2016. évi Minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Intézményi önértékelés átdolgozása, kialakítása az Oktatási Hivatal által kiadott kézikönyv 

alapján. 

 Ingyenes gyermekétkeztetés kiszélesítése a jogszabályi feltételek alapján. 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

 Óvodapedagógus - pedagógiai asszisztens – dajka feladataihoz kapcsolódó kompetenciák, 

együttműködések, attitűdök meghatározása, elvárások megfogalmazása, ellenőrzése.  

 A megvalósított feladatok elemzése, reflektálás, korrekció megfogalmazása, a gyakorlat 

módosítása. 

 Program specifikus elemek érvényesítése. 

 Esélyteremtés módszereinek gazdagítása, hátrányok csökkentése. 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2014/2015 nevelési év 

 

      

107 

 

Összegzés: 

 

Karcag városban élő valamennyi óvodáskorú, óvodai ellátást igénybe vevő gyermek óvodai 

nevelését a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Madarász Imre Egyesített 

Óvoda 9 óvodájában láttuk el a 2014-215-ös nevelési évben, 30 óvodai csoportban. Az 

intézmény éves beszámolójában a munkatervi feladataink megvalósításáról részletes képet 

nyújtottam az intézményünkben megvalósuló pedagógiai-szakmai munkáról, annak 

feltételeiről, humán-, tárgyi erőforrás gazdálkodásunkról, pénzügyi mutatóinkról.  

 

Bemutattam stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink időarányos 

megvalósulását, sikereinket, eredményeinket, felmerülő problémáinkat, azok megoldására tett 

intézkedéseinket. 

 

Az intézmény szakmai pedagógiai feladatainak megvalósításának helyszíne 9 óvodánk, ahol 

magas színvonalú, kiegyensúlyozott nevelőmunkát végeznek pedagógusaink a nevelőmunkát 

segítő dolgozókkal közösen. Az óvodák esztétikusak, igényes környezetben telnek a gyermekek 

mindennapjai nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. Tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a 

tevékenységek szervezéséhez, a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez. 

 

Intézményünk szakmai kapcsolatai széleskörűek, gazdag, sokszínű együttműködést 

biztosítanak. 

 

Ünnepeink, jeles napjaink alkalmával lehetőséget teremtünk a közös együttlétre a családok, a 

partnerek széles körű bevonásával. 

 

Az óvodás gyermekek nyári élményeinek gazdagítása 3 tábori program – fejlesztő, környezeti, 

kézműves - szervezésével valósul intézményi keretek között, mellyel lehetőséget teremtettünk 

valamennyi nagycsoportos korú gyermek számára az egyhetes programon való részvételre. 

 

Megköszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának a gyermekek nevelésében, neveléséért 

végzett magas szintű munkáját, a kiegyensúlyozott együttműködést, az intézményi 

programokba való aktív bekapcsolódást, tevékenységet. 

 

Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének azt a gondos, 

támogató odafigyelést, együttműködést, amelyet az intézményünkben folyó szakmai munka 

iránt tanúsítanak, biztosítják annak működési feltételeit, szem előtt tartva az óvodai nevelésünk 

megvalósításának szakmai elveit, céljait, a gyermekek magas színvonalú ellátásának érdekeit.  
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