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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 2015-2016-os nevelési év munkatervi feladataink 

kiindulópontjai. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos lépések érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógus béremelés, 

pedagógusminősítések. 

Megkezdődtek a külső pedagógiai szakmai ellenőrzések, melyeket az Oktatási Hivatal által 

megbízott tanfelügyeleti szakértők végeztek. 

Az intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kiadott egységes útmutató alapján kezdtük 

meg intézményünkben pedagógus, intézményvezető és intézmény szinten. 

A pedagógiai feladataink mellett nevelőközösségünk aktívan részt vett Karcag Város 

közéletében. 

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

Nevelőtevékenységünk gazdagsága, 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: 

 
Ágazati elvárások alapján: 

 

 Felkészülés a pedagógiai – szakmai ellenőrzésre 2015.évi, 2016. évi tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre 

 2016. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Intézményi önértékelés átdolgozása, kialakítása az Oktatási Hivatal által kiadott 

kézikönyv alapján, az önértékelés megvalósítása 

 Ingyenes gyermekétkeztetés kiszélesítése a jogszabályi feltételek alapján. 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329          2015/2016 – nevelési év 

 

3 

 

 

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. 

 Pedagógiai Program specifikus elemeinek érvényesítése. 

 Esélyteremtés módszereinek gazdagítása, hátrányok csökkentése. 

 

Kiemelt célok megvalósítása 

 

Kiemelt cél Megvalósulás 

Felkészülés a pedagógiai – szakmai 

ellenőrzésre 2015.évi, 2016. évi 

tanfelügyeleti ellenőrzésekre 

 

A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése, értékelése ebben 

a nevelési évben új feladatot jelentett az intézmény 

vezetése és az óvodapedagógusok számára. Ahhoz, hogy a 

pedagógiai szakmai ellenőrzésen a pedagógusok a szakmai 

tudásukat meg tudják mutatni, az elvárásoknak meg 

tudjanak felelni kellő felkészülésre, információra volt 

szükségük, melyet az intézmény vezetése szakmai 

tudásával, ismereteivel segített. Az őszi nevelési 

értekezleten az egész nevelőközösség tájékoztatást kapott a 

tanfelügyelet és az önértékelés folyamatáról, területeiről. A 

tagóvodákban az érintett óvodapedagógusokkal, az 

útmutató kézikönyv segítségével team munkában folyt a 

felkészülés, majd több alkalommal valósítottunk meg 

dokumentumelemzést, foglalkozáslátogatást és azokat 

követően megbeszéléseket tartottunk, elemzéseket 

végeztünk. Meghatároztuk az erősségeket, a fejlesztési 

lehetőségeket, a tudatos tervező munka és a minőségi 

pedagógiai munka érdekében. 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzése eredményesen zárult:  

5 fő óvodapedagógus 

2016. évi minősítési tervbe bekerült 

pedagógusok felkészülésének 

támogatása. 

A pedagógusok minősítési eljárásra való felkészítése 

folyamatosan történt a 2014/2015 nevelési évtől 

kezdődően. A 2015. és a 2016. évi minősítési tervbe 

bekerült pedagógusok az előttük álló feladatoknak 

megfelelően kapták a célzott, tudatos felkészítést nevelési 

értekezleteken, műhelymunkák során. 

Pedagógusminősítésben pedagógus I. fokozatra 1 fő 

óvodapedagógus és 1 fő óvodapszichológus, pedagógus II. 

fokozatra irányuló minősítésen 10 fő óvodapedagógus vett 

részt. A minősítési eljárások valamennyi pedagógus 

esetében kiváló eredménnyel zárult. 
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Kiemelt cél Megvalósulás 

Intézményi önértékelés 

átdolgozása, kialakítása az Oktatási 

Hivatal által kiadott kézikönyv 

alapján, az önértékelés 

megvalósítása 

 

 

Az intézmény nevelőtestülete nevelési értekezlet keretében 

ismerkedett meg az önértékelés céljával, folyamatával, 

majd megalakult az önértékelő csoport a BECS, melyet 

mesterpedagógusok, intézményvezető helyettesek és 

minőségfejlesztő szakember alkotják. Irányításukkal team-

ek működtek, melyeket minden tagóvodából, illetve 

részprogramonként képviselt egy-egy óvodapedagógus, aki 

a feladat iránt elkötelezett, képviselni tudta 

nevelőközösségének véleményét, pedagógiai programjának 

szakmai szellemiségét. A team munka keretében 

meghatároztuk a standardokhoz képest sajátos elvárásokat, 

amelyek a pedagógiai programban megfogalmazott 

intézményi célokat. foglalják magukba. Az intézményi 

elvárás az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés alapja 

is ezért ennek megfelelően megfogalmaztuk a vezető, a 

pedagógusok és az intézmény munkájára vonatkozó 

intézményi elvárásokat is. A team munka során elkészített 

intézményi elvárás rendszert a nevelőközösség megismerte 

és elfogadta, majd feltöltésre került az Oktatási Hivatal 

online dokumentumkezelő felületére.  

Részt vettünk a TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004. kiemelt 

pályázat önértékelési pilot programban az Oktatási Hivatal 

felkérésére. A program keretében elvégeztük az intézmény, 

az intézményvezető és 9 óvodapedagógus önértékelését.  

Ingyenes gyermekétkeztetés 

kiszélesítése a jogszabályi 

feltételek alapján. 

 

Az óvodákban a szülőket írásban tájékoztattuk a 

gyermekétkeztetési támogatás változásairól, az ingyenes 

étkezés igénybevételéhez szükséges nyomtatványt 

valamennyi szülő megkapta. A szülők jogosultságuknak 

megfelelően töltöttek ki a nyilatkozatokat, mely alapján az 

intézményben ingyenes étkeztetésben 617 fő gyermek 

részesül.  

A nyári szünidei étkeztetést Karcag Város Önkormányzata 

valamennyi arra jogosult gyermek számára biztosítja az 

óvodák zárva tartása alatt. 
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Kiemelt cél Megvalósulás 

Óvodapedagógus - pedagógiai 

asszisztens – dajka feladataihoz 

kapcsolódó kompetenciák, 

együttműködések, attitűdök 

meghatározása, elvárások 

megfogalmazása, ellenőrzése.  

 

 

 

A nevelési év elején kiemelt feladatunknak tekintettük az 

óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül 

segítő kollégák közötti jó együttműködés kialakítást a 

gondozásban és az óvodai nevelőmunkában. A jó 

együttműködés megvalósulását a megfelelő 

kommunikáció, információ átadás a problémák közös 

megbeszélésében, a feladatok pontos meghatározásában 

láttuk. Munkatársi értekezleteken közösen értelmeztük a 

pedagógiai program célját, feladatait, specifikumait, a 

pedagógiai programban meghatározott feladatokat, milyen 

tevékenységeken, módszerek alkalmazásán keresztül 

szeretnénk megvalósítani, hogyan tudják segíteni a dajkák 

és a pedagógiai asszisztensek.  

Az óvodai csoportokban dolgozó pedagógusok, nevelő 

munkát segítők egyeztettek a nevelési módszereikről, a 

szokás - és szabályrendszer kialakításáról, a 

gyermekcsoport fejlesztéséről. A szokásalakításban 

meghatározták az együttműködés módját, feladatokat, a 

gyermekek egyéni –és életkori sajátosságaihoz igazodó 

nevelési, gondozási feladatokat.  

A dajkák, a pedagógiai asszisztensek csoportban való 

jelenléte segítette a tevékenységek nyugodt, 

kiegyensúlyozott megvalósítását, megfelelő és elegendő 

időt jutott az egyéni igényekkel rendelkező gyermekek 

differenciált tevékenykedtetésének megszervezésére, az 

egyéni igények kielégítésére.  

A nevelési év során a nevelő munkát segítő dolgozok 

munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá vált, 

tevékenyen részt vettek a nevelési folyamatban, építő 

jellegűen és hatékonyan működtek együtt. Támogató, 

együttműködő, megértő attitűd jellemezte az 

óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens 

együttműködést a nevelési folyamatban. 
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Kiemelt cél Megvalósulás 

A megvalósított feladatok elemzése, 

reflektálás, korrekció 

megfogalmazása, a gyakorlat 

módosítása. 

A munkatervben meghatározott tervezett feladatainkat 

megvalósítottuk, nevelési gyakorlatunk elemzésére sor 

került nevelési értekezletek és bemutató foglalkozások, 

ellenőrzések alkalmával. A pedagógiai gyakorlat 

megvalósítását önreflexió, értékelés követte, mely alapja a 

következő nevelési időszak tervezésének.  

Pedagógiai Program specifikus 

elemeinek érvényesítése. 

A Pedagógiai programunkban meghatározott célok, 

feladatok eredményesen megvalósultak. 

A Pedagógiai Program specifikumai tükröződtek a 

terveinkben, a mindennapi tevékenységeinkben. Karcag 

Város Önkormányzat képviselő testületének 2016. 

március 31-i testületi ülésére beszámolót készítettünk a 

„Madarász Imre Egyesített Óvodában folyó Pedagógiai 

Program specifikus elemeinek megvalósulásáról: a 

gyermekek művészetekkel való találkozása, 

projektrendszerű tanulásszervezés, kommunikáció – 

kooperációs képességfejlesztés” címmel. A beszámoló 

elfogadásra került az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság és a Képviselő testület által. 

Esélyteremtés módszereinek 

gazdagítása, hátrányok csökkentése. 

A gyermekeket már óvodába lépés előtt megismerjük a 

családi környezetükben, ahol tapasztalhatjuk a hátrányokra 

utaló jeleket, körülményeket. Az óvodai nevelés során 

törekedtünk olyan élmény gazdag óvodai életet biztosítani, 

amely a hátrányok csökkentését tették lehetővé. Több 

alkalommal szerveztünk csoport és óvoda szintű 

programokat, melyekbe a családok is bekapcsolódhattak. 

Ezeken a rendezvényeken lehetőség nyílt arra, hogy a 

szülők láthassák, hogy gyermekeik milyen képességekkel 

rendelkeznek, azok kibontakoztatását, hogyan segítik az 

óvodapedagógusok, miként tudják a családon belül is 

segíteni. Pl. projektek, Karácsonyi munka délelőtt, farsangi 

nyíltnapok, zöld jeles napokhoz kapcsolódó projektzáró 

napok, tehetséggondozó műhely bemutató foglakozásai 

A tehetséggondozó műhelyekben a tanköteles korú 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

részt vettek, melyek az esélyteremtést is szolgálták. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátásának 

biztosítása és a csoporton belüli elfogadásuk elősegítése, a 

társak segítő szándékának kialakítása. 

A Család –és Gyermekjóléti Központtal, a Gyámhivatal 

szakembereivel együttműködtünk, esetmegbeszéléseken, 

konzultációkon vettünk részt. 

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. április 20-i ülésére beszámolót készítettünk az 

„Óvodai nevelésben történő esélyteremtés, 

hátránycsökkentés megvalósulásáról” címmel. 

A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 

 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2015. szeptember 1 – 2016.augusztus 31. 

Tevékenységek 

megszervezése 

(szorgalmi időszak) 

2015.szeptember 1 – 

2016. 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 2016. június 1 – 2016. augusztus 31 
Új gyermekek beíratása * 

 

 

Az önkormányzat 

által meghatározott 

időben 2016. április 

20 – május 20 között 

A gyermekek beíratása 2016. április 25-26-

27-án megtörtént, a jogszabályban 

meghatározottak szerint. Valamennyi 

gyermek számára, aki betölti a 3. életévét 

2016. augusztus 31-ig az óvodába járás 

kötelező. 

Az intézménybe 193 gyermek nyert felvételt. 

Új gyermekek fogadása * 

 

2016. 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 

 

 

 

2017. január 15. 2017. január hónapban elkészültek az óvodai 

szakvélemények, jegyzőkönyvek. Az 

intézményünk fenntartója 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 

2016. december 15, ill. 

szükség szerint 

A Szakértői Bizottság Karcagi 

Tagintézményének vizsgálatát követően 

szükség szerint 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 

2016. június 30. A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés 

határidőben megtörtént a BTMN gyermekek 

esetében. 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek, 

Országos Szakértői 

Bizottságoknak - kontroll 

vizsgálatok 

 

2016. 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 2016. május 31-ig írásban értesítettük a szülőket. Elutasítás esetén a Köznevelési törvény 

rendelkezése alapján fellebbezési joguk van. 
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1.2. Szünetek időpontjai 

 

Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának határozata állapítja 

meg, a Miniszter által kiadott tanév rendje alapján, az iskolák téli és tavaszi szüneteihez 

igazodva. 

 

Tervezés Megvalósítás 
Téli zárva tartás *1 

 

 

2015. december 21 – 

2015. december 31-ig 

A fenntartó döntést hozott, alkalmazkodva az 

iskolai téli szünet időpontjához. 

Az ügyeletes óvodát a szülők néhány 

gyermek esetében vették igénybe. 

Tavaszi zárva tartás *2 

 

 

2016. március 24- 

2016. március 29-ig 

A fenntartó döntést hozott, iskolai tavaszi 

szünet időpontjával megegyezően a 

szünetről. A szülők nem vették igénybe az 

ügyeletes óvodát. 

Nyári zárva tartás *3 

 

 

2016. június 16- 

2016. 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: 

 

- 2015. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

- 2015.november 13. Őszi nevelési értekezlet 

- 2016.március 18. Madarász Imre Egyesített Óvoda Térségi Tehetségnap, Tavaszi 

nevelési értekezlet 

- 2016. június 23. Tanévzáró 

 

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 2015.  

augusztus 31. 

2015.  

november 13. 

2016. március 18.  2016. június 23. 

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: 61 fő.   

Téma:  

Felkészülés a 

pedagógiai 

szakmai 

ellenőrzésre, 

intézményi 

önértékelésre. 

Előadó: Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

 

Iskolaérettségi 

kritériumok elérése 

az óvodáskor 

végére. 

Előadó: Bónné 

Posztós Réka, 

Kolozsvári Ernőné 

Intézményi 

önértékelés 

folyamatának 

bemutatása 

Előadó: Kunné 

Nánási Mónika 

 

Az elkészült belső 

elvárás rendszer 

bemutatása 

véleményezése, 

elfogadása. 

Átfogó 

minőségfejlesztés 

a közoktatásban 

TÁMOP – 3.1.8. 

Előadó: Szabóné 

Szentesi Mária 

Szokás és 

szabályrendszer 

alakulása 

óvodáskorban. 

Előadó: Molnárné 

Oros Csilla 

Résztvevők szám a 

jelenléti ív szerint: 

61 fő.   

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő 

Tanács Szakmai Fórum 

Hálózati együttműködés lehetőségei 

a tehetségpontok és a tehetségsegítő 

tanácsok tevékenységében, támogató 

kapcsolatok bővítése. 

Hálózati együttműködés lehetőségei, 

jelentősége a tehetségpontok és  

tehetségsegítő tanácsok  

tevékenységében. 

Előadó: Nagy Jenőné 

főiskolai adjunktus, Országos Óvodai  

Tehetségsegítő Tanács elnöke 

Támogató kapcsolatok hatása a 

tehetséggondozásban. 

Előadó: dr. Dávid Imre 

egyetemi docens, Debreceni 

Egyetem  

Pszichológiai Intézetének 

tehetségkutató  

tanára. 

Intézmények közötti együttműködés,  

támogatói kör szélesítésének 

módszerei, annak hatása a 

tehetséggondozásra  

Gulyás Ferencné - Madarász Imre  

Egyesített Óvoda intézményvezetője 

Lévainé Kovács Róza – Karcagi 

Általános  

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

intézményvezető helyettese,  

szaktanácsadó 

Papp Lászlóné - a püspökladányi  

Egyesített Óvodai Intézmény  

intézményvezetője 

· Andrási Tiborné - Madarász Imre  

Egyesített Óvoda Intézményvezető  

helyettese 

Résztvevők száma jelenléti ív 

alapján: 62 fő 

Szakmai Program 

Logikai tehetségműhely 

Vezette: Romhányi Sándorné 

Kézműves tehetségműhely 

Vezette: Vadainé Boros Beáta 

Anyanyelvi tehetségműhely 

Vezette: Tóth Jánosné 

Zene—gyermektánc tehetségműhely 

Vezeti: Szabó Erika 

Zene tehetségműhely 

Vezette: Péter Lászlóné 

Nevelési év 

értékelése.  

Éves munkatervi 

beszámoló 

elfogadása. 

Nevelési nélküli 

munkanap 

9
00 

– 14
00

. 

Tanévzáró 

beszámoló a 

2015/2016 

nevelési évről. 

Előadó – Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

 A beszámoló 

elfogadása. 

Résztvevők 

száma a jelenléti 

ív alapján 61 fő.  

 

14
00 

– 18
00 

Tanévrázó – 

Pedagógus nap 

Karcag 

Kultúrájáért díj 

átadása, 

nyugdíjba 

vonulók 

búcsúztatása, 

jubileumi 

jutalmasok 

köszöntése, 

intézményi díjak 

átadása. 
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Terv 

Szakmai nap: 2016. május - Szarvas 

Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettes (általános) 

 

A szakmai nap nem valósult meg, az éves munkaprogram ütemezett feladati nem tették lehetővé 

a nevelés nélküli nap igénybevételét. 
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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.  

 

T
er

ve
zé

s 

Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetői 

Tehetségműhely vezetői 
Szülői 

értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Id
ej

e 

Havonta, ill. szükség 

szerint. 

2015. szeptember 

 

2015. szeptember, 

2016. január 

2015. szeptember, 

2016. január, 

2016. június 

2015. szeptember 

2016. január 

Alkalmanként 

2015. 

szeptember 

2016. 

június 

2015. szeptember 

2016. június 

T
ém

á
ja

 

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.  

Tervezés megvalósítása 

Tehetséggondozó programok 

összehangolása  

Pályázati programok 

megvalósítása 

Újabb pályázatok elkészítése 

Nevelési év 

munkatervé

nek 

ismertetése, 

megbeszélé

se, 

elfogadása. 

Az éves 

munka 

értékelése, 

a 

beszámoló 

megvitatása

, 

elfogadása. 

Tanévnyitó: Az 

éves feladatok 

ismertetése, 

Házirend, SZMK 

tervek. 

Tanévzáró: 

évértékelő,    

SZMK terv 

megvalósítása. 

Nevelési 

feladatok, 

csoportok 

eredményei. 

R
és

zt
v
ev

ő
i 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 
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T
er

ve
zé

s 

Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetői 

Tehetségműhely vezetői 
Szülői 

értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

F
el

el
ő
s 

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető Tagintézmény-vezetők Intézményvezető 

helyettes - 

pedagógiai 

Intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

Intézményv

ezető 

Intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény 

vezetők 

M
eg

v
a
ló

sí
tá

s 

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: 

2015.10 19-án, du: 

16
30 

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. 

2015/2016 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 

tehetséggondozó program 

összehangolása, a szakmai 

feladatok megvalósítása, 

Szakmai Program 

előkészítése, feladat 

megosztás.  

A Nemzeti Tehetségprogram 

keretében megvalósuló 

pályázatok során a 

tehetséggondozó 

műhelyvezetők közötti 

egyeztetések, programok 

szervezése, megvalósítása, 

beszámolók elkészítése. 

Az értekezleteket Andrási 

Tiborné pedagógiai 

intézményvezető helyettes 

vezette 

Az első 

értekezlete

n a 

munkaterv 

ismertetése 

és 

elfogadtatá

sa 

megtörtént.   

A szülői 

közösség a 

munkaterv 

beszámolój

át 

véleményez

te. 

A 

tagintézményekbe

n sor került a 

tervezett csoport 

és összevont 

szülői 

értekezletekre a 

tervezett témák 

feldolgozása, 

megbeszélése. Az 

óvodapedagóguso

k a gyermekek 

életkorának, 

csoportjuknak 

megfelelően 

kiválasztott 

témakört 

dolgozták fel. 
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a. 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 gyermekek életkori sajátosságának megfelelően 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 egyéb támogatási 

körrel 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.  

Augusztus 20-a alkalmával a Katolikus 

templomnál lévő szent István szoborhoz 

tettek sétát a közeli óvodák csoportjai. 

Az Ovi galériák témája kapcsolódott a 

nemzeti ünnepekhez. 
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Tervezés Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős  

 Gyermekek 

névnapja 

Óvodapedagógus Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el 

a gyermekek életében is. A gyermekeknek 

különösen nagy szükségük van arra az 

élményre, mikor a születésnapjukon, 

névnapjukon úgy érzik, ők a 

legfontosabbak, ők az ünneplés tárgya. 

A csoportokban található névnapi és 

születésnapi táblákra felkerült az ünnepelt 

gyermek jele. Az óvodapedagógusok 

ajándékot készítettek, a gyerekcsoport 

dallal, verssel köszönti az ünnepeltet, 

kívánságai szerint. 

 

 Gyermekek 

születésnapja 

Óvodapedagógus 

Ünnepek   
 Mikulás várás Óvodapedagógus Az ünnepeket mindig hosszas előkészület 

előzi meg, miközben a gyerekek az ünnep 

témájához kapcsolódóan tevékenykednek. 

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az az egy 

nap legyen más, hanem izgalommal, 

várakozással teli legyen az ünnepet 

megelőző néhány nap is. A gyermekek 

örömmel készítettek a témához 

kapcsolódóan dekorációkat, eszközöket, 

tanulták a Mikulásról szóló verseket, 

énekeket, amelyekkel köszöntötték a 

Mikulást, amikor az óvodákba érkezett. 

A szülők gyermekeiket mikuláscsomaggal 

lepték meg az óvodákba érkező Mikulás 

által. 
 

 
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. Intézményünk Kunrózsa 

kamarakórusa és a Dráma munkaközösség 

tagjai a Táncsics krt. 19. sz. óvoda 

karácsonyi ünnepét gazdagították.  A SZIM 

óvoda szülői bábcsoportja meseelőadással 

lepte meg a gyermekeket. 

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.  



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329       2015/2016 –nevelési év 

 
 

16 

 

 

 Farsang Óvodapedagógus A gyermekek jelmezbe öltözve 

búcsúztatták a telet az óvodai 

csoportokban. 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. A nagycsoportos óvodások a 

Szent Pál Marista Általános Iskola farsangi 

felvonulását megtekintették az ünnepkör 

feldolgozása kapcsán.  

A farsangi projektek feldolgozása során 

szülői báb és meseelőadó csoportok 

gazdagították az élményt. 
 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. Ezek a rendezvények, élményt 

nyújtottak a gyerekeknek, szülőknek 

egyaránt. 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

Ovigaléria 

megnyitó 

 

 

 

Intézményvezető 

helyettes (általános) 

 

Szakirányú 

végzettséggel 

rendelkező 

óvodapedagógus 

2015.09.24. 2015.12.16. 2016.04.07. 

A programok megvalósításában a 

szakirányú végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógus bevonta a gyakornok 

kolléganőt. 

A koncerteken bemutatkoztak a zeneóvoda 

foglalkozásaira járó óvodásaink, valamint a 

művészeti iskola tanulói. 

 

2015.09.23. 2015.12.14. 2016.04.06. 

Az Ovigalériában esztétikai élményt 

biztosító kiállítások kerültek bemutatásra 

helyi alkotóművészek munkáiból. 

Jókai úti 

óvoda 

Szüret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évszaki koncertek 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

 

 

2015.10.03. 

A szüret hagyományőrző jellegét az őszi 

dalok, vásári versek, játékok, a 

szőlőpréselés, mustkészítés biztosította. 

Tyukodi László helyi fafaragó és felesége 

bemutatásával, irányításával a gyermekek 

bekapcsolódhattak a hagyományőrző 

tevékenységekbe (fafaragás, gyöngyfűzés). 

 

2015. 10. 15, 2015.12.18. 2016.03. 17. 

az őszi koncert a csoportban az 

óvodapedagógusok közös zenélésével 

valósult meg. A téli koncertre az Adventi 

időszak keretében, a tavaszi hangversenyre 

az Ovigaléria megnyitó eseményekor került 

sor. 
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Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Szüret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.10.08. 

Idén a Pillangó nagycsoport gyermekei 

adtak műsort. A szüreti hangulatot a 

gyermekműsor során bemutatott szüreti 

játékok, dalok biztosították, ezt követően 

kézműves foglalkozások kerültek 

megszervezésre. A nyílt óvodai 

rendezvényt a szülőkön kívül 

óvodapedagógusok és tanítók is 

meglátogatták. 

 

2016.05.19. 

A rendezvény a három művészeti 

programmal dolgozó tagóvodával közösen 

valósult meg. A gyermekek számára a 

Kunrózsa kamarakórusunk előadással 

készült, népdalokat énekeltek, valamint a 

Dráma munkaközösség tagjainak báb 

előadását tekinthették meg. Ezt követően a 

Bíborka gyermektánc tehetségcsoport 

mutatta be táncos – játékos műsorát, majd 

sport és kézműves tevékenységekbe 

kapcsolódhattak be a gyermekek. 

A rendezvény sikeresen zajlott le. 

 

2015. május 26. 

Nyílt óvodai rendezvény a szülőkkel 

közösen került megszervezésre.  

A Margaréta csoport gyermekei adtak elő 

színvonalas pünkösdi műsort. Ezt követően 

népi kismesterségek mutatkoztak be, 

gyöngyfűzés, rongybabakészítés 

színesítette a kézműves tevékenységeket, 

Tyukodi Lászlóné és Mészáros Ferencné 

vezetésével. 
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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 a SZIM 

óvodában került megszervezésre a jeles 

nap. A gyermekek lovas kocsival érkeztek, 

játékos feladatok várták őket.  

Tervezés Megvalósítás 

Lépésről - lépésre program Felelős  

Székhely 

 

Kinizsi úti 

óvoda 

 

Takács 

Péter úti 

óvoda 

 

Zöldfa úti 

óvoda 

 

 

Barangoló Szakmai 

munkaközösség 

vezető, tagóvoda 

vezetők 

2015.10.28. 

 

Helye: Györffy István Nagykun Múzeum 

Téma: ”Lépésről-lépésre” szakmai 

munkaközösség rendezvénye, 

„Barangoló”- A Kunok bevándorlása, 

életmódja. 

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 

 
2015.10.15. 

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 

 

2015.12.14-15. 

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, szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

2016.04.21. 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” Intézményvezető 

helyettes, 

óvodapedagógusok 

2016.06.02. Szülőket, nagyszülőket és a 

leendő óvodásokat is meghívtuk. 

Gyermekműsorokkal kedveskedtek a 

gyermekek: a Csiga-Biga Palota 

mesemondó két nyertese mondta el meséjét, 

majd ovi mozi keretében felidéztük a 

természetre hangolva projekt élményeit. A 

szülők az „Ilok és Mihók” című mesét 

játszották el, melyet a gyermekek hangos 

kacagása kísért. Ezt követően színes 

programok várták a gyerekeket. A 

programot a gyermekek megvendégelése 

zárta. 
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Csokonai Lurkóköszöntő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népmese napja 

 

 

 

 

 

 

Egészségnap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdölő 

 

Intézményvezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesevarázs 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermektánc 

tehetségműhely 

vezetők 

2015.10.02. A rendezvényünk nyílt délután 

volt a szülők és érdeklődők számára. A 

kiscsoportos gyermekeket nagyon 

színvonalas műsorokkal köszöntötték a 

nagyobb gyermekek. A kiscsoportos 

gyermekek átlépték az óvoda képzeletbeli 

kapuját, a középsősök pedig kedves kis 

ajándékokkal készültek számukra. A 

kicsiket a szülők megvendégelték a 

rendezvény végén. 

2015.09.30. 

Játékos délelőtt keretében került 

megszervezésre, meseelőadást a 

Látványszínház előadásában tekinthettek 

meg a gyermekek, melyet kézműves 

foglalkozások követtek „7 próbán” 

keresztül. 

2016.04.13. 

a csoportokban a gyermekek játékos 

tevékenységeken keresztül ismerkedhettek, 

szerethettek új élményeket az 

egészségtudatos életmóddal kapcsolatosan. 

A program keretében Bonné Posztós Réka 

óvodapszichológus a szülők számára 

„Szeretetben megtartva” címmel tartott 

előadást a szokás és szabályrendszer 

fontosságáról. 

2016.05.17. 

Gyermektánc tehetség csoportok mutatták 

be a Pünkösdi hagyományokhoz kapcsolódó 

játékokat, melyet követően szülőkkel közös 

táncházzal zárult a program.  
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Tagóvodák rendezvényei Felelős  

Jókai úti 

óvoda 

Magyar népmese 

napja 

 

 

 

 

„Legyen neked is 

konyhakerted!” 

 

 

 

 

 

Egészségnap 

 

 

 

 

 

 

Madárbarát óvoda 

díj köszöntése 

 

 

 

Apák napja 

 

 

 

 

 

Évzáró kerti parti 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető  

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető  

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

2015.10.05 

Tóth Istvánné óvodapedagógus interaktív 

meseelőadásával valósult meg, „Az 

aranyszőrű bárány” című mesét adta elő és 

játszotta el a gyermekekkel közösen. 

 

2016.03.03. 

A program keretében a nevelőmunkát segítő 

dolgozók a növénytermesztésről és 

komposztálásról szóló előadást tartottak, 

melyet közös magvetés követett. A 

rendezvényen részt vett Kovács Szilvia 

alpolgármester asszony. 

2016.03.09. 

A program keretében Ábrahám Péter méhész 

előadásával ismerkedhettünk az egészséges 

mézzel, melyet játékos vetélkedő, egészséges 

ételek – italok fogyasztása, reformkonyhai 

receptek megismerése követett.  

 

2016.03.17. 

Madárbarát óvoda díj elnyerésének közös 

megünneplése óvodapedagógusok, szülők és 

gyermekek közös műsorával kísérve. 

 

2015.05.15. 

Apukák és nagypapák számára köszöntő 

dalokkal, versekkel készültek a gyermekek, 

közös játékos feladatokkal, szeretet 

üzenetekkel tették emlékezetessé e napot. 

 

2016.05.27. 

Az óvodai évzáró programot szülőkkel közös 

kerti parti követte, melyet a karcagi The Best 

Company zenekar előadása színesített. 
Kinizsi úti 

óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ez a nap más, mint a 

többi” 

 

 

 

 

 

 

 

„Csiri - biri” 

gyermeknap  

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2015.10.22. 

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. 

 

2016.05.11. 

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 

Andy vidám koncerttel ajándékozták meg a 

résztvevőket. 
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Kuthen úti 

óvoda 

Csipet – csapat 

rendezvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy gyermek, egy 

palánta 

 

 

 

 

„Zsebi-baba” 

gyermeknap 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

2015. október 15.  

A beszokatást követően 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. Kézműves tevékenységek, játékos 

feladatok, arcfestés szórakoztatta a gyerekeket. 

 

2016. május 9. 

Megszépült óvodánkat a szülők támogatásával, 

virágokkal, palántákkal szépítettünk. Kialakításra 

került a kis konyhakert, ennek gondozását a 

gyermekekkel együtt végezzük. 

 

2016.05.11. 

A gyermeknapi program keretében gyermektánc 

bemutató, tehetséges „kiscsillagok” fellépése, 

kézműves programok, tevékenységek kerültek 

megszervezésre. Légvár, arcfestés és Karcagi Nagy 

Zoltán és Andy vidám zenés műsora szórakoztatta 

a gyermekeket a kellemes kikapcsolódás keretében. 

SZIM 

óvoda 

„Mozogj velünk!” 

 

 

 

 

Hulladékcsökkentés 

hete 

 

 

Adventi készülődés a 

szülőkkel közösen 

 

 

 

 

Családi    

egészségnap 

„Test és lélek 

harmóniája” 

 

 

 

 

 

„SZIM- világ” 

családi délután” 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

 

2015.11.12 

 Közös bemelegítő torna, majd akadály pályákon 

való játékos mozgásos tevékenységek felajánlása. 

Végén: zsíros kenyér parti, kötetlen beszélgetéssel. 

 

2015. 11.25 

„Szelektálj okosan!” hulladékgyűjtő játékok 

gyerekeknek és szüleiknek. 

 

2015.12.14. A szülőkkel közösen délutáni mézes 

sütés, karácsonyi ajándék és dekoráció késztése. 

2015.12.16  A szülői bábcsoport Karácsonyi 

előadása. 

 

 

2016. 03.22. 

Délelőtt: Bemutató foglalkozás mindkét 

csoportban,  

Délután előadás: 

 Egységben - egészségben az ember (Fizikai, 

érzelmi, 

mentális és szociális síkon) 

 Előadó: ifj. Gyarmati Imre 

 

2016.05.19. 

Óvodásaink köszöntő műsora: kis- középsősök 

dalokkal, versekkel és tánccal kedveskedtek a 

vendégeknek, a nagycsoportosok az Ovi gálára 

tanult műsort adták elő.  Az tűzoltók kivonulása 

élményszerűvé tette a programot a gyermekek 

számára. 

Az óvodapedagógusok kézműves tevékenységeket 

ajánlottak fel. Volt óvodásaink mesét mondtak, 

énekeltek. 
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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 

2015. 10. 09. 

A program keretében a szülők betekintést nyertek 

az óvoda mindennapi életébe. Lehetőséget 

teremtettünk a csoportokban zajló tevékenységekbe 

való bekapcsolódásba.  

A délelőtt során foglalkozások, közös játékok, 

kézműves tevékenységek, táncház, ugráló vár 

kínálta a gazdag programot.  

A programon látogatást tett Varga István Cigány 

Nemzeti Önkormányzat elnöke. 

 

2015 12.15. . 

Advent jegyében folyt a hangulati előkészítés 

óvodánkban, A projektek élmény dús tevékenységet 

kínáltak. A gyerekek találkozhattak az ünnephez 

kapcsolódó szimbólumokkal, sütöttek 

mézeskalácsot, készítettek ajándékokat.  

A csoportszobák díszítése megteremtette az ünnep 

hangulatát. Volt betlehemi köszöntő műsor, hópihe 

tánc, karácsonyi dalcsokor, szülői - óvónői 

meseelőadás. Mese címe: „Mióta van csillag a 

karácsonyfa csúcsán?” 

 

2016.06.02 

Szülőkkel közös program. A gyermekeket a 

„Kiskakas gyémánt fél krajcárja” című mesejáték 

várta szülői és óvónői előadásban.  A délelőttöt 

gazdagította a gyermekek számára szervezett közös 

játékok, barkácsolás, mozgásos játékok, 

póniciklizés.  

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Lucázás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető  

Középső csoportok 

óvodapedagógusai 

2015.12.14. 

A két középső csoportunk gyermekei az óvó 

nénikkel kis műsorral készültek. Maskarába 

öltözve, csörgő – pörgő dolgokkal 

felszerelkezve körbejárták az óvodai 

valamennyi csoportját. Jókívánságaikat átadták 

a többieknek. Jól megszórták a csoportokat 

szalmával, hogy gazdagságot hozzanak, 

liszttel, hogy egészségesek legyenek a 

következő évben. A jókívánságokért 

falatkákat, gyümölcsöt kaptak, amelyeket 

elfogyasztottak a saját csoportjukban. 
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Zöldfa úti 

óvoda 

Mihály napi vásár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton napi vigasság 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus 

2015.09.30. 

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 portékákat a rendezvény 

előtt készítettük el. az összegyűjtött almát a 

későbbiekben feldolgoztuk, süteményt, kompótot, 

gyümölcssalátát készítettünk belőle. A 

rendezvényen népi gyermekjátékokat 

kezdeményeztünk a gyermekek számára, majd a 

szülőkkel közös táncház színesítette a délutánt. A 

szülők a gyermekeket vendégül látták. 

A nevelőmunkát segítő dolgozók 

együttműködésével őszi termésekből kiállítást 

rendeztünk be az óvoda folyosóján. 

 

201511.11. 

A Márton napi népszokásról emlékeztünk 

meg. A délelőtt folyamán a csoportok közös 

libás játékokat játszottak, és valamennyi 

gyermekünkkel énekelve elsétáltunk a közeli 

lakótelepre, ahol közösen is elénekeltük az 

erre az alkalomra tanult dalokat. A lámpások 

helyett lufival hívtuk fel magunkra a 

figyelmet. 

A délelőttöt a szülők felajánlásából származó 

libazsíros kenyér kóstolásával zártuk. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Székhely 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

2015.09.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

2015.10.05. 

 

 

 

 

 

Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

2015. 11. 23-25. 
 

 

 

 

 

 

 

Víz világnapja 

2016.03.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus Az óvodák udvarán a gyerekek számára 

különböző kerékpáros ügyességi feladatok, 

akadálypályák kerültek felállításra, ahol a 

kerékpáros közlekedéssel ismerkedhettek. 

A programokba a szülők is 

bekapcsolódhattak.  

A zöld jeles napokra hangoló örömteli 

készülődés a gyerekek szociális 

viselkedésére maradandó hatást gyakorol. 

A közös élmények a gyerekek szociális 

kapcsolatrendszerét erősítik. Az óvodában 

ünnepelt jeles napokkal színesebbek 

lesznek a hétköznapok, és fel lehet kelteni a 

gyerekek érdeklődését az élővilág, 

természetvédelem és néphagyományok 

iránt is. 

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 házi állatokat, élőhelyüket, az emberek 

szerepét az állatok gondozásában. 

Kutyabemutatóra is sor került. 

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

programjába is bekapcsolódtunk, melynek 

keretében hulladékokból játékokat, 

eszközöket készítettünk, az otthon 

feleslegessé vált játékokat összegyűjtöttük 

és Csere-Bere börzét szerveztünk, melynek 

során a már megunt játékok gazdát 

cseréltek, másnak örömöt szereztek és nem 

a kukába kerültek 

 

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. A természet 

iránt fokozottabban érdeklődő gyermekek a 

környezeti tehetséggondozó műhelyekben a 

csoportban megszerzett ismereteiket 

mélységben továbbgazdagíthatták érdekes 

vizsgálódásokkal, folyamatos 

megfigyelésekkel. A csoportok ellátogattak 

a víztoronyhoz, Bikás tóhoz, Akácliget 

fürdőbe, szennyvíztárolóhoz. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
 Föld napja 

2016.04.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

2016.05.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

2016.06.06. 

 Föld napjához kapcsolódóan hulladék 

projekteket valósítottunk meg. 

„Játszd újra!” kiállításon kerültek 

bemutatásra a csoportokban, a természeti és 

térbeli-vizuális tehetséggondozó 

műhelyekben a hulladékokból készült 

alkotások.  

 

Madarak és fák napja időszakában 

sokoldalúan, változatos tevékenységeken 

keresztül szereztek a gyermekek új 

ismereteket, illetve a meg lévőek 

továbbmélyültek. Több család 

bekapcsolódott a madarakhoz, fákhoz 

kapcsolódó gyűjtőmunkába: képeket, 

könyveket, madárhatározókat hoztak. A 

gyermekcsoportok kilátogattak az Erdei 

Tornapályára. 

 

A Környezetvédelmi világnap alkalmából a 

szelektív hulladékgyűjtés szerint játékok, 

projektek valósultak meg, az óvodákban 

található beltéri és kültéri szelektív 

hulladékgyűjtőbe a gyerekek szétválogatták 

a keletkezett hulladékokat. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek – 

szülők) 

Testnevelés munkaközösség 

vezető 

 

2015. 10. 07 

17. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedőt a nagycsoportos 

óvodások részére. A gyermekek nagy 

izgalommal készültek a Városi Sportcsarnokba 

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 4 szülő) vett részt a 

rendezvényen. 

A rendezvényt megnyitotta Szepesi Tibor 

önkormányzati képviselő úr, részt vett Kovács 

Szilvia alpolgármester Asszony, Pánti Ildikó és 

Molnár Pál képviselők. 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 

2015.11.28. 

A rendezvényt Dobos László polgármester úr 

nyitotta meg, az Önkormányzat képviselő 

testületének tagjai örömünkre érdeklődéssel 

vettek részt a programon. A szülők, intézményi 

partnerintézmények figyelemmel kísérték a 

programot. Minden óvoda 1-1 gyermekműsorral 

készült, melyek nagy sikert arattak. A 

rendezvény ideje alatt óvodatörténeti kiállítást 

rendeztünk be, aktív és nyugdíjas dolgozóink, 

szülők gyűjtőmunkájából. 

Résztvevő gyermekek száma: 150 fő 

Résztvevőszülők száma: 550-600 fő 

Vendégek: 40 fő 

Aprólábak Néptánc gála intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2016. 03. 19.  

A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester 

asszony nyitotta meg. 

A rendezvényen bemutatkoztak óvodáink 

gyermektánc tehetséggondozó csoportjai, illetve 

a karcagi általános iskolai tánccsoportok. A 

rendezvényre meghívtuk Püspökladányi 

Egyesített Óvoda gyermektánc csoportját. 

140 gyermek, intézményünk nevelő 

közösségének tagjai, meghívott vendégek, 

szülők vettek részt, helyi alkotók kiállítása 

kísérte a rendezvényt. 
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„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

kézműves munkaközösség 

vezető 

2016.04.14. 

A rendezvényt az NTP-KKI-B-15. pályázat 

keretén belül valósult meg.  

A kiállítást Szepesi Tibor önkormányzati 

képviselő úr, az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A környezeti tehetséggondoz műhelyekbe járó 

gyermekek „Kukamanó” című meséjüket adták 

elő. 

A kiállításra valamennyi óvoda újrahasznosított 

anyagokból készített ötletes játékeszközöket, 

valamint az intézményben működő kézműves 

tehetségműhelyek mutatkoztak be alkotásaikkal. 

Az elkészített játékok egy részének 

kipróbálására, közös játékra is lehetőség nyílott. 

A rendezvény megnyitóján a gyermekekkel 

együtt, szülők is részt vettek, az általános 

iskolák pedagógusaival. 

Ügyeskedj a 

kerékpároddal 

Környezeti munkaközösség 

vezető 

 

2016. május 5. 

A kerékpáros vetélkedő már évek óta 

hagyományként működik intézményünkben. 

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 díjakat átadta Molnár Pál önkormányzati 

képviselő úr. 

Pedagógus napi ünnepség intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

 

 

2016.06.23. 

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 

Kunrózsa kamarakórus és Gyöngyvirág 

néptánccsoport közös műsora színesítette. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények 

 

Rendezvény                        Felelős Időpont/ 

Megvalósítás – résztvevők száma 

Csokonai  

Idősek Klubja anyák 

napi köszöntő 

Lövei 

Gáborné 

2016.05.05. 

A gyerekek nagyon izgatottan készültek az ünnepi alkalomra. 

Sok szép verssel, énekkel köszöntötték a időseket anyák 

napja alkalmából. 

Jókai   

Madárbarát Óvoda 

avató ünnepsége 

Romhányi 

Sándorné 

2016.03.17. 

Óvodánk egy pályázat benyújtása eredményessége által 

elnyerte a Madárbarát Óvoda címet. 

A rendezvényt megtisztelték önkormányzati képviselők, 

alpolgármester asszony. 

Gyermekműsor és a felnőttek és a szülői kórus műsora tette 

méltóvá e számunkra oly kedves cím megünneplését. 

A rendezvény szervezésében és lebonyolításában minden 

dolgozó részt vett. 
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Nyugdíjas egészségügyi 

dolgozók köszöntése 

 

 

 

 

 

 

Romhányi 

Sándorné 

Szalókiné 

Kovács 

Erzsébet 

 

 

 

2016.03.11. 

A kórház megkeresése után felkészítettünk 10 gyermeket egy 

köszöntő műsor előadására. Lakodalmas játékot adtak elő 

gyermekeink a nézők nagy örömére. A rendezvényen részt 

vett Molnárné Győri Erika is, ill. a kísérő szülők is 

megtekintették. 

Érdekessége a rendezvénynek, hogy egy gyermekünk törött 

karral is megjelent és végig csinálta a szerepét. 

SZIM   

„A Legszebb 

konyhakert!” 

országos programba 

való részvétel. 

óvoda- 

pedagóguso

k 

 

dajkák  

pedagógiai- 

asszisztens 

Folyamatosan gondozzuk az óvodánk konyhakertjét, a föld 

megművelésétől a veteményezésen át a termések 

betakarításáig. 

Résztvevő gyermekek:59fő 

Óvoda dolgozói: 7fő  

 

 

Székhely, Zöldfa   

Pindur - Pandúr játékos 

kerékpáros vetélkedő 

Harsányiné 

Szabó 

Ilona,  

Vályi Nagy 

Tímea 

Andrási 

Tiborné 

2016.05.28.-án Budapesten került sor a játékos vetélkedőre, 

melyen óvodánkat 6 gyermek képviselte. 

 

 

A társintézmények által szervezett programok, városi rendezvények, amelyeken részt 

vettünk: 

 

 2015. augusztus 20. – Ünnepi Önkormányzati Ülés 

 2015. augusztus 20. - Testvérvárosi vendégek tiszteletére: „Gyöngyvirág” néptánc 

csoport és „Kunrózsa” kamarakórus fellépése 

 2015. augusztus 21. - Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

 2015. szeptember 12. - Berekfürdő arató ünnepség  

 2015. szeptember 19. - Lovas nap, „Legszebb konyhakert” díjátadó ünnepség 

 2015.szeptember 30. – Magyar népmese napja a Déryné Kulturális, Sport, Turisztikai 

és Könyvtárban  

 2015. október 06. –Aradi vértanuk koszorúzása  

 2015. október 16. -  Kórház nyugdíjas találkozó: „Gyöngyvirág” néptánc csoport és 

„Kunrózsa” kamarakórus fellépése 

 2015. október 23. - Ünnepi Önkormányzati Ülés  

 2015. november 12 - A Nemzeti Művelődési Intézet JNSZM Irodája és a Déryné 

K.T.S.K.K. szervezésében –előadás, címe: Hagyomány – Értékőrzés – Találkozás a 

Karcagi járásban 

 2015. november 14. - OOTT Budapesti Országos Tehetség Konferencia, a „Kunrózsa” 

kamarakórus fellépése 

 2015. november 29. - Adventi gyertyagyújtás  

 2015. december 6. - Adventi Játszóházban való részvétel kézműves tevékenységekkel 

 2015. december 06. - Adventi gyertyagyújtás  

 2015. december 12. – Kátai Gábor Kórház Gyermek és Csecsemő Osztályán a 

„Dúdoló” zenei tehetségműhely adott karácsonyi koncertet 

 2015. december 13. - Katolikus Egyház karácsonyi rendezvénye  

 2015. december 13. - Adventi gyertyagyújtás a Református templomban  
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 2015. december 18. – Idősek Napközi Otthonában adott karácsonyi hangversenyt a 

„Dúdoló” zenei tehetségműhely 

 2015. december 20. - Adventi gyertyagyújtás a Katolikus templomban 

 2016. január 8. – Karcagi Szimfonikus Zenekar hangversenyén vettünk részt 

 2016. január 22. – Magyar Kultúra Napja ünnepségen intézményünk ünnepi műsort 

adott, „Csodafa” címmel 

 2016.február 17. - Györffy Néptánc gála  

 2016. március 15. - Márciusi ifjak program sorozat 

 2016. március - Berekfürdő- Nagykun próza és versmondó verseny – Tóth Istvánné 

mesemondó 

 2016. február 2. - Szent Pál Marista Általános Iskola Mesemondó verseny  

 2016. április 5. - Déryné Kulturális, Sport, Turisztikai és Könyvtárban - Csiga-biga 

Mesemondó verseny 

 2016. május 1. - Kunhagyományok napja, Tavaszköszöntő  

 2016. május 28. - Déryné Kulturális, Sport, Turisztikai és Könyvtárban - Családi 

gyermeknap  

 2016. június 11. A Déryné Kulturális Központ által szervezett hangverseny  

Mascani: Parasztbecsület  

 2016. június 6. - Pedagógusok Köszöntése a Katolikus Nagytemplomban 

 2016. július 8. Kátai Gábor Kórház Semmelweis napi ünnepsége 

 2016. augusztus 20. Arató felvonulás 

 

A 2015-2016-os 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. 
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2. FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása 

 

a. 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. 

 

2015. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám 112 fő + 1 fő részmunkaidőben 

foglalkoztatott. 

 

Intézmény közalkalmazottainak hiányzásai 2015. szeptember 1 – 2016. május 31. 

 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

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

63 fő + 1 fő óvodapszichológus (heti 20 óra) 2016. május 31. 

 

Hiányzási napok száma: (9 hó) 390 nap 

Hiányzási napok átlaga: (1 hó) 43,55 nap/fő 
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Legtöbbet hiányzott napok száma: (9 hó) 

 1 fő 97 nap (betegség) 

 1 fő 87 nap (betegség) 

 1 fő 43 nap (betegség) 

 1 fő 14nap (betegség) 

 1 fő 13 nap (betegség) 

 

Egyáltalán nem hiányzott: (9 hó) 36 fő 

 1 napot hiányzott: 3 fő 

 3 napot hiányzott: 6 fő 

 4 napot hiányzott: 1 fő 

 5 napot hiányzott: 3 fő 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:  

 49 fő 2015. szeptember 1. 

 49 fő 2016. május 31. 

 

Hiányzási napok száma: (9 hó) 450 nap 

Hiányzási napok átlaga: (1 hó) 50,0 nap 

 

Legtöbbet hiányzott napok száma:  

 1 fő 56 nap (betegség) 

 1 fő 45 nap (betegség) 

 1 fő 32 nap (betegség) 

 3 fő 30 nap (betegség) 

 1 fő 24 nap (betegség) 

 

Egyáltalán nem hiányzott: 25 fő 

 2 napot hiányzott: 3 fő 

 5 napot hiányzott: 2 fő 

 7 napot hiányzott: 2fő 

 8 napot hiányzott: 1 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 

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 2015-2016-os nevelési évben.  
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b. Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 

 

Az 2015-2016-os nevelési évben, 30 óvodai csoportban  

 

 2015. október 01. 2016. május 31. 

Gyermeklétszám 662 674 

Sajátos nevelési igényű gyermek 19 26 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarral küzdő gyermek 

5 12 

Cigány kisebbségi nevelésben részt 

vesz 

233 235 

Térítés nélkül étkező gyermek 604 617 

Hátrányos helyzetű 24 23 

Halmozottan hátrányos helyzetű 187 208 

Tanköteles korú 259 260 

Általános iskolai tanulmányait 

megkezdi 

- 178 

 

Gyerekek hiányzása a 2015-2016-os nevelési évben szeptember 1 – május 31 

 

Óvoda neve 

Gyermekek 

száma 

2016.05.31. 

Nevelési 

napok száma 

2015.09.01.-

2016.05.31. 

Összes 

hiányzások 

száma 

9 havi 

átlaghiányzás 

1 havi 

átlaghiányzás 

Legtöbb 

hiányzott 

nap száma 

Legkevesebb 

hiányzott 

nap száma 

Székhely 45 181 1430 31,8 3,53 167 5 

Csokonai 94 181 3064 32,60 3,62 90 5 

Jókai 48 181 1325 27,60 3,07 77 2 

Kinizsi 73 181 1519 20,81 2,31 110 0 

Kuthen 98 181 2507 25,58 2,84 124 0 

SZIM 59 181 1828 30,98 3,44 104 2 

Takács 63 181 1974 31,33 3,48 79 4 

T19 133 181 3214 24,17 2,69 63 0 

Zöldfa 61 181 1568 25,70 2,86 96 1 

 
 

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. 

 

A gyermekek igazolatlan hiányzásánál az óvodapedagógusok a hiányzások esetén a 

felszólítókat kivitték a családok számára.  

 

Két (K.A. – Zöldfa és K. E. T 19) gyermek esetén az igazolatlan hiányzások miatt 

intézményvezetői feljelentés történt a Gyermekjóléti, a Szabálysértési hatóság és a 

Gyámhivatal felé. 
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2016-2017-es 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 46 0 46 2 2 15 5 0 3 0 33 6:00-17:00 

Csokonai 9 5 89 5 94 2 0 28 2 2 7 0 76 6:00-18:00 

Jókai 4 3 53 0 53 3 0 17 7 0 3 0 41 7:00-17:00 

Kinizsi 6 4 71 0 71 0 0 26 71 1 55 15 71 7:00-16:00 

Kuthen 10 6 94 0 94 5 0 30 53 5 33 1 93 6:00-18:00 

SZIM 4 3 54 0 54 0 1 17 9 2 11 2 45 6:00-18:00 

Takács 6 4 74 0 74 2 5 25 27 8 21 3 72 6:00-18:00 

T19 12 8 142 0 142 1 0 46 23 1 20 0 123 6:00-18:00 

Zöldfa 6 4 60 2 62 7 0 28 36 0 23 3 54 6:00-18:00 

Összesen 63 40 683 7 690 22 8 232 233 19 176 24 608   

 

 

 1 fő óvodapszichológus heti 20 órában 

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 2 fő óvodatitkár 

 1 fő díjbeszedő 

 1 fő adminisztrátor 

 4 fő fűtő-karbantartó 

 



 

 

 

 

c. 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 októberében a Kuthen úti tagóvoda teljes körű felújítása, bővítése befejeződött. Az 

óvoda épületátadásra került, mely a XXI. század modern elvárásait, igényeit minden szinten 

kielégítő környeztet termet óvodásaink, dolgozóink számára.  

 A Kinizsi úti óvoda melletti portán az óvoda dolgozói, az intézmény fűtő – karbantartói, 

Karcag Város Városgondnokságának segítségével veteményes kertet alakítottak ki. 

 A Táncsics krt. 17 óvoda épület felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítési 

munkálatok június 20-án elkezdődött, mely a nyár végére fejeződik be. 
 

Megvalósult beszerzések: 
 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

 

Neoncsövek cseréje egy csoportban 

Konyhai eszközök az óvodának: 

1 db digitális konyhai mérleg 

1 db személyi mérleg 

1 db vízforraló 

1db palacsintasütő 

1 db kézi mixer 

1 db tepsi 

1 db szendvicssütő 

1 db kenyérpirító 

1 db hűtőszekrény 

50 db törölköző 

1 db vasaló huzat 

17 db mélytányér 

17 db lapostányér 

24 db pohár 

1 tepsi 

1 palacsinta szett 
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2 kenyérkosár 

1 db hólapát 

Konyhai eszközök az irodának: 

1 db kézi mixer 

1 db szendvicssütő 

1 db vízforraló 

1 db kenyérpirító 

24 db kanál 

24 db villa 

12 db kávéskanál 

1 klt kávéspohár 

10 db törölköző 

Budapesten megrendezett Pindur – Pandur Mini 

KRESZ verseny 70 000 Ft értékű 

autóbuszköltségének támogatása 

Pályázati pénzforrásból 

l Festőállványt 

Színkeverő társasjátékok 

Rovarvizsgáló 

Távcső 

Időjárás állomás 

Festékek 

ollók 

fonalak 

gyapjú ragasztópisztoly 

karton raffia 

ecsetek 

Irodába 2 db notebook,  

2 db számítógép,  

1 db intenso pendrive, konyhabútor vásárlás. 

Csokonai úti 

óvoda 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

 

Konyhai eszközök: 

1 db Mikrohullámú sütő Zanussi 

1 db kézi mixer Bosch 

1 db szendvicssütő Hauser 

1 db gáztűzhely Elekrolux 

1 db vízforraló Sencor 

1 db konyhai mérleg Sencor 

1 db pirítós sütő Hauser 

1 tepsi 

1 db varrógép Singer 

1 db kenyérvágó 

1 db nagy ruhaszárító 

1 db kicsi ruhaszárító 

15 db 

öltözőszekrényre 

függöny 

2 db 

csoportszobai 

szőnyeg 

1 db fenyőfa 

Tesco-tól 

ajándéktárgyak 

gyermekeknek 
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29 db asztalterítő 

1 db hólapát 

1m
3
 homok 

1 m
3
 föveny 

Fejlesztő szoba festése, laminált parkettázása.  

Karbantartók védő felszerelést kaptak. 

Jókai úti óvoda Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

Ritmus hangszerek 

Népi viselet 16 fő számára 

(megoszlik a pályázatban résztvevők között) 

Harangok 

Konyhai eszközök:  

Hűtőszekrény 

Vízmelegítő 

Mosógép 

Meleg szendvicssütő 

Ht. mérleg 

Habverő 

Konyhaszekrény 

Kenyérpirító 

10 l-es lábas 

1 tepsi 

Porszívó 

Csúszásgátló 

1 db hólapát 

Cargill – raklapok 

 

VGV -termőföld 

 

Szülő -termőföld 

 

Madártani 

Egyesület éves 

tagdíja szülői 

felajánlás 

„Egy gyermek-

egy palánta” 

virágok a 

kertünkbe 

 

Madáretetők és 

madár oduk 

 

A Varró István 

Szakiskola 

asztalos 

műhelyének 

asztalos ipari 

munka felajánlása 

Kinizsi úti  

óvoda 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

 

Konyhai eszközök:  

1 db Mikrohullámú sütő Zanussi 

1 db kézi mixer Bosch 

1 db szendvicssütő Hauser 

1 db gáztűzhely Elekrolux 

1 db vízforraló Sencor 

1 db konyhai mérleg Sencor 

1 db pirítós sütő Hauser 

1 tepsi 

1 db hólapát 

1m
3
 homok 

- Agrosprint Kft. 

által felajánlott 

játékok 

- 

Rendezvényeinket 

támogatta Pánti 

Ildikó képviselő 

asszony 
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1 m
3
 föveny 

Kerítés készítése 

Gyerekhangszerek vásárlása 

Kuthen úti 

óvoda 

Csoportszobákba függönyök, sötétellők, szőnyegek 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

50 db pléd 

50 db ágynemű garnitúra 

50 db lepedő 

1 db hólapát 

Konyhai eszközök:  

30 db pohár 

1 db tepsi 

Szülők - 

udvarvirágosítás. 

 

SZIM óvoda Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

Költségvetésből: 

Konyhaszekrény 

Kenyérpirító 

Szendvicssütő 

Vízforraló 

1 tepsi 

25 db csemegés tányér 

24 db kanál 

24 db villa 

1 db tésztaszűrő 

Asztalterítő 

Törölköző 

Konyhaszekrényre függöny 

1 db hólapát 

Pályázatból: 

Sportszerek: 

Rugófal 

Futball labdák 

Léglabdák 

Ping-pong asztal+ütőkészletek 

Óriás tollaslabdák 

Kugli 

Virágföld 

(Tescotól) 

Virágpalánták 
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Takács P. úti 

óvoda 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

Konyhai eszközök:  

30 db asztalterítő, 

28 db csemegéstányér,  

1 db gáztűzhely, 

3 db ételhordó kocsi, 

10 törölköző, 

1 tepsi,  

1 db kenyérpirító, 

1db mixer, 

1db konyhamérleg, 

1db vízmelegítő 

1 db hólapát 

1m
3
 homok 

1 m
3
 föveny 

1db Fémvázas dobófal, 

10 db sárga JUNIOR SPORT – labda, 

1 db BOWLING, 

3 db pingpong-szett, 

10 db PLASTOBALL színes labdák, 

Konyhabútor 

50 000 Ft értékű 

játék vásárlás az 

AGROSPRINT 

ajándéka 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 

Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

Törölközők vásárlása 

Lepedők pótlása 

1 nagyteljesítményű porszívó 

Konyhai eszközök:  

1 mosógép 

1 hűtőszekrény 

1 szobai mérleg 

1 vízforraló 

1 szendvicssütő 

1 robotgép 

Kenyérpirító 

30 db pohár,  

25 db csemegés tányér, 

25 db mélytányér, 

25 db lapostányér, 

48 db kanál 

Szülői támogatás: 

kerti szerszámok 

a konyhakert 

megműveléséhez.  

 

Szponzori 

felajánlás: 1 db 

CD lejátszó 
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48 db villa 

24 db kávéskanál 

3 klt kávéskészlet 

1 tepsi 

1 db hólapát 

Veteményeskert kerítésének vásárlása. 

Kosárlabda palánk. 

Ping – pong asztal 

Dobófal. 

A Nyitni kék tehetségcsoport részére: 

Mikroszkóp, vizsgálódoboz, fejlesztő játékok, kreatív 

készlet, víz vizsgálásához készlet, távcső. 

Varázskezek tehetségműhely részére: 

Festőállvány, festékek, ollók, fonalak, gyapjú, 

ragasztópisztoly, ecsetek, karton, rafia. 

Gyermekmosdók meszelése megvalósult. 

A tornaterem falának javítása, festése elkészült, a 

fedett terasz falának javítása, festése megvalósult. 

Pályázatból: 

16 táncos kislány szoknya és 4 fiú ing. 

Fűtők védőruhában részesültek. 

Zöldfa úti óvoda Két alkalommal foglalkozási anyagvásárlás 15000 

Ft/csoport értékben 

Játékvásárlás 40. 000 Ft/csoport 

Nyomtatóba patron 

Irodai felszerelések. Tisztítószer beszerzése, 

biztosítása. 

Köpeny az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak. 

Dajkáknak, pedagógiai asszisztensnek papucs 

 

Eszközfejlesztésre kaptunk: 

- mikró-t 

- vízforralót 

- kenyérpirítót 

- digitális mérleget 

- mixert 

- csúszásgátlót 

- tepsit 

- reszelőt 

- hűtőhőmérőt 

Függönyöket is kaptunk: 

- konyhába 

- folyosóra 

- II. csoportra 

Természetre hangolva” című nyertes pályázatból 

vizuális eszközöket, és játékokat kaptunk. 

Óvodánk 

100000Ft 

összegben 

játékokat kapott 

az Agrosprint 

Kft- től 

karácsonyra. 

 

Egy gyermek, egy 

palánta akcióban 

palántákat, 

virágokat, 

vetőmagokat 

kaptunk 

 

 

 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

43 

 

Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

Óvoda épületének felújítása  

Csokonai úti 

óvoda 

1 csoportszoba festése 

3 mosdó festése tisztasági meszelése 

 

Jókai úti óvoda Mosdók, WC-k tisztasági meszelése Tanösvény 

megvalósítása 

(részben) 

Homokozó tetővel 

való fedése 

Kinizsi úti  

óvoda 

- Tisztasági meszelés a konyhában és a 

mosdókban 

- Udvari játékok festése 

 

Kuthen úti 

óvoda 

A nyári nagytakarítás történik meg óvodánkban a 

nyári zárás ideje alatt, a dajka nénik végzik el. 

 

SZIM óvoda Előtér festése, mosdó – WC helyiségek meszelése  

Takács P. úti 

óvoda 

Bejárati ajtó cserére lenne szükség. 

A nevelői, a mosókonyha, a szertárak ajtajának 

felújítása, mázolása.  

Tisztasági meszelés: 

mosdók meszelése,  

a folyosók, csoportszobák falának meszelése, 

javítás a salétrom megjelenése miatt. 

Terasz festése. 

Épület külső falának festése. 

Téglakerítés meszelése, fa kerítés festése. 

 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 

Tisztasági meszelés 

Udvari játékok karbantartása, festése 

 

Zöldfa úti óvoda A konyha és a konyha előterének festése. 

A gyermekfektetők javítása. 

Bábparaván készítése. 

Szponzori 

felajánlás: 1 db jó 

minőségű CD 

lejátszó vagy Tv 

készülék. 

 

A nyári zárás ütemterve 2016. 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 2015 évre jóváhagyott költségek, 

 másrészt a 2016 évre a fenntartó által meghatározott költségvetés határozta meg. 
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A 2015. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a 

költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk. 

A 2016. 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  a beszerzéseinket 

engedélyeztettük polgármester úrral, szükség esetén egyeztettünk alpolgármester úrral, valamint a 

költségvetési iroda vezetőjével.  

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 2015/2016-os nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 

 

A 2015. évi intézményi költségvetésünk 542.359.000 Ft-ban realizálódott. 

 

A fő számokat mutatom be: 

 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 0 27.374.000 27.374.000 

Működési célú bevételek 38.927.000 21.027.000 15.733.794 

Előző év költségvetési maradványa 0 14.448.000 14.447.707 

Központi irányítószervi támogatás 474.433.000 479.510.000 479.510.000 

Összesen: 515.360.000 542.359.000 537.065.520 

 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatás 301.000.000 332.728.000 324.297.775 

Munk. terh. bef. Köt. 81.270.000 87.510.000 83.571.349 

Készlet 115.190.000 110.506.000 107.849.831 

Egyéb elvonások, befizetések 0 8.436.000 8.436.000 

Tárgyi eszköz beszerzés 0 2.823.000 2.822.060 

Kiadások összesen 515.360.000 542.359.000 527.332.615 
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2016. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 515.360. 000-Ft 

 

Ebből személyi juttatás  315.228.000-Ft 

           járulékok     84.836. 000-Ft  

           összesen:  400.064. 000-Ft 

 

A költségvetés 75,98 %-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

 

Készlet:    10.775.000.- Ft 

Szolg:   113.002.000.- Ft 

Tartalék:       2.700.000.- Ft 

Összesen:  126.477.000.- Ft 
 

Ebből étkezés: 59.821.000.- Ft +16.151.000.- Ft = 75.972.000.- Ft 

Marad tiszta dologira: 47.805.000.- Ft 

2016. május 31-ig megvalósult teljesítések 

 

Személyi jellegű kifizetések járulékokkal 43,76 %-os szinten állnak. 

A dologi jellegű kiadások összességében 37,76 %-os teljesítést mutatnak. 

Az étkezés 37,85 %-os teljesítési szinten áll. 
 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Százalékos arány 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

 

3.400.000 

 

1.549.155 

 

45,56 % 

Üzemeltetési 

anyagok beszerzése 

 

7.375.000 

 

1.601.890 

 

21,72 % 

Informatikai 

szolg.,egyéb 

kommunikációs 

szolgáltatás 

 

2.090.000 

 

867.326 

 

41,50% 

Közüzemi díjak 13.700.000 7.575.186 55,29 % 

 

A 2016. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működést biztosít az 

intézmény számára, az alapfeladatok ellátására. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk: 

 

 a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére 

 a takarékos működtetésre 

 a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírások) 

 pályázatok készítése 

 

Intézményünk működésének tárgyi feltételei 
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d. 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. 

 

Szakirányú, szakvizsgát adó továbbképzések:  

 

 Csapóné Horváth Marianna – Tehetségfejlesztő szakirányú pedagógus szakvizsgát adó 

képzést végezte el a Szarvasi Gál Ferenc Főiskolán. 

 Szabóné Szentesi Mária – Gyakorlatvezető óvodapedagógus szakirányú végzettséget adó 

képzettséget végezte el az ELTE Tanító és Óvóképző Karán. 

 

Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Tanfolyam megnevezése Képzési hely 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

Szabó Renáta 

Péter Lászlóné 

Sántháné Karászi Julianna 

30 órás A Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló 

Rendszerhasználata és az 

erre alapozó fejlesztés 4-8 

éves korban. 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Vadainé Boros Beáta 

30 órás Egyre magasabb szinten 

óvodapedagógusok szakmai 

megújító képzése 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Kovácsné Lovász Erika 30 óra Számítógép alkalmazási 

lehetőségei a tanítás-tanulási 

folyamatban. 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Kovácsné Lovász Erika 30 óra A pedagógusok és a 

szakszolgálatok feladatai, 

együttműködési lehetőségei a 

tanulási és magatartási 

nehézséggel küzdő 

gyermekek érdekében. 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 
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Kunné Nánási Mónika 30 óra Intézményvezetők 

felkészítése az intézményi 

önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti ellenőrzéshez 

és a pedagógus-minősítéshez 

kapcsolódó intézményvezetői 

feladatok ellátására.” 

Debrecen 

 

Balogh Sándorné 

Rauschenberger Gáborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

30 óra Drámajáték-vezetés 

 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Kunné Nánási Mónika 

Boldizsárné Vajó-Rápolti 

Erzsébet 

Pintér Dóra 

Gyarmat Adrienn 

Vadai Viktória 

30 óra Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel című alternatív 

program elmélete, gyakorlata  

Püspökladány 

Gulyás Ferencné 

Harsányiné szabó Ilona 

Péter Lászlóné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

30 órás Nyári Egyetem Debrecen 

Bács – Kiskun Megyei TIT 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Kovácsné Lovász Erika 

30 órás Stressz, kiégés a pedagógus 

pályán – megküzdési 

stratégiák 

Karcag 

Kunné Nánási Mónika 

Romhányi Sándorné 

Mándi Kata 

15 óra Fogjunk össze a pedagógiai 

munkánk minőségi 

fejlesztése érdekében. 

Agárd 

Kunné Nánási Mónika 

Gulyás Ferencné 

Andrási Tiborné 

Nagy Tiborné 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Balajtiné Sütő Margit 

Harsányiné Szabó Ilona 

Molnárné Győri Erika 

Molnárné Oros Csilla 

Szabóné szentesi Mária 

Halász Andrásné 

Perge Tiborné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Posztósné Kovács Éva 

5 óra Óvodai intézményfejlesztés Karcag 

Kunné Nánási Mónika 

Andrási Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Lövei Gáborné 

Győriné Molnár Erika 

Molnárné Oros Csilla 

Ökrösné Kara Judit Tünde 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

5 óra Iskolaérettség mérés és 

fejlesztés óvodások számára 

digitális eszközökkel 

Karcag 
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Halász Andrásné 

Mándi Katalin 

Popovicsné nagy Mária 

Szabóné Szentesi Mária 5 óra Bálványos Huba Vizuális 

Nevelési Kutatóműhely 

Budapest 

 

Nem akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Tanfolyam megnevezése Képzési hely 

Kunné Nánási Mónika 

Szabó Erika 

Sebőkné Kiss Anikó 

Krisztina 

Szabó Lajosné 

Benéné Kecskeméti Anna 

8 órás Népi játék, néptánc 

módszertan az óvodában. 

„Így tedd rá!” 

Törökszentmiklós 

 

Túrkeve 

 

Konferenciák, tanácskozások 

 

Résztvevők 

létszáma 

Konferencia megnevezése Konferencia helye, 

időpontja 

1 fő  A köznevelési feladatellátás elemzési és 

véleményezési lehetőségei 

Szolnok 

2015.06.23. 

2 fő Ellenőrzés és értékelés a köznevelésben –

Országos konferencia óvodapedagógusoknak, 

óvodavezetőknek. 

Budapest 

2015.09.21. 

2 fő „Óvodai tudásmegosztás-új tanév, új feladatok Budapest 

2015.09.23. 

2 fő Megújuló támogatási lehetőségek a pedagógusok 

előmeneteli rendszerében. 

Budapest 

2015.10.27. 

16 fő Budapesti Őszi Konferencia 

Fogjunk össze az óvodások sikeres zenei 

tehetséggondozásáért. 

Budapest 

2015.11.14. 

OOTT 

10 fő TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 kiemelt uniós 

projekt záró konferencia 

Budapest 

2015. 11.19. 

1fő Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek helye az 

intézményekben 

Hajdúböszörmény 

2015.12.03. 

6 fő Tehetségkonferencia 

 

Püspökladány 

2015.12.11. 

13 fő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye 

Szakmai tanácskozás 

Karcag 2016.02.09. 

2 fő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal 

Munkáltatói fórum 

Karcag 2016. 02. 23. 

20 fő A tehetséggondozó programok gazdagító – 

kiegészítő tevékenységeinek lehetősége. 

Karcag 

2016.03.04 

20 fő A szülők szerepe, bevonása a tehetséggondozó 

programokba 

Karcag 

2016.03.04 

2 fő Mentor konferencia 

Az Én szakmai gyakorlatom…! 

Hajdúböszörmény  

2016.03.09. 
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110 fő Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanács 

Szakmai fórum 

Karcag  

2016.03.18.  

7 fő Tehetségek felismerése, felhívó jelek a 

pedagógusok, szülők számára a tehetséggyanús 

gyermekekről. Szakmai műhely 

Karcag  

2016.04.07. 

2 fő Még vár ránk ez a föld… 

Pedagógiai Napok rendezvény 

 Szolnok 2016.04.12. 

2 fő Plenáris előadások 

Pedagógiai Napok rendezvény 

Szolnok 2016.04.11 

 

4 fő Csapatépítés, motiválás – A korszerű vezetés 

nélkülözhetetlen eszköze 

Szolnok 2016.04.12. 

4 fő A mozgáskotta innovációjának gyakorlati 

tapasztalatai 

Szolnok 2016.04.12. 

3 fő Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka szervezése 

kiscsoportban. 

Szolnok 2016.04.13. 

3 fő Mozgáskotta a nagycsoportban Szolnok 2016.04.13. 

 

1 fő  Esélyegyenlőség megteremtése csoportközi zenei 

tevékenységen keresztül- a Kodály szellemiség 

jegyében, hagyományos és korszerű módszerek 

alkalmazásával. 

Szolnok 2016.04.13. 

 

   20 fő Az erős és a gyenge pontok azonosítása Karcag 

2016.04.19. 

  35 fő A tehetséges gyermek szociális kapcsolatai 

 

Karcag  

2016.04.20. 

4 fő 43. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem Debrecen 

Bács – Kiskun 

Megyei TIT 

2016.06. 15. -17. 

1 fő Partnerségi Információs Rendezvény Kunhegyes  

2016.06.21. 

 

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 Óvodapedagógiai Napok megszervezésére 4. alkalommal került sor 2016. 03.16. – 

03.23. között, mely nyílt napok keretében bemutató foglalkozásokon. 
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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. 

 

Megvalósított program - megvalósító 

pedagógusok 

Időpontja Helyszíne Résztvevők 

száma 

„Legyen neked is konyhakerted!”előadás 

szülőknek 

Kelemen Lajosné, Puskás Sándorné, Ferencziné 

Székely Erika 

2016. 03. 03. Jókai úti 

Óvoda,  

23 fő 

„Szórakoztató - szórakésztető” anyanyelvi 

tehetségfejlesztő műhely, bemutató foglalkozás 

Tóth Jánosné 

2016.03.18. Zöldfa úti 

óvoda,  

23 fő 

 „Szivárvány” zenei tehetséggondozó műhely 

bemutató foglalkozása 

Péter Lászlóné 

2016. 03. 18. Kinizsi úti 

óvoda,  

16 fő 

„Gyermekkarkötő” térbeli-vizuális 

tehetséggondozó műhely bemutató foglalkozása 

Vadainé Boros Beáta 

2016.03.18. Kuthen úti 

óvoda 

25 fő 

„Tudorka” logikai-matematikai tehetséggondozó 

műhely bemutató foglalkozás  

Romhányi Sándorné 

2016.03.18. Jókai úti 

óvoda 

21 fő 

„Így kell járni…” gyermektánc tehetséggondozó 

műhely bemutató foglalkozás  

Szabó Erika 

2016.03.18. Takács P. úti 

óvoda 

22 fő 

„Ép testben, ép lélek” játékos délelőtt s Szim 

óvoda Süni és Katica csoportjában. 

Balajtiné sütő Margit, Flórián-Huszár Dóra 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

2016.03.22. SZIM óvoda 13 fő 

„Minden cseppje kincs” 

bemutató foglalkozás Molnárné Oros Csilla 

2016.03.23. Kinizsi úti 

óvoda 

28 fő 

„Iskolába készülünk” bemutató foglalkozás 

Molnárné Oros Csilla 

2016.04.14. Kinizsi úti 

óvoda 

36 fő 

„Ilyen nagy az óriás, nyújtózkodjunk kis pajtás” 2016. 05.04. Csokonai úti 14 fő 
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Bemutató foglalkozás  

Konczné Pecze Margit 

 

óvoda 

Kreatív kuckó szülőknek tartott bemutató 

Vezette: Nagy Tiborné 

2016.04.13. Táncsics 17. 9 fő 

KÖR-TE tehetségműhely  szülőknek tartott 

bemutató  

Vezette: Andrási Tiborné 

2016.04.13. Táncsics 17. 9 fő 

Logi kuckó szülőknek tartott bemutató 

Vezette: Kovácsné Czigle Erika 

2016.05.10. Táncsics 17. 10 fő 

Pünkösdölő- Apró lábak, Búzavirág gyermektánc 

tehetségműhelyek nyílt foglalkozás a szülőknek 

2016.05.17 Csokonai 42 fő 

Tartásjavító tornabemutató foglalkozás szülőknek 

Konczné Pecze Margit 

2016.05.18. Csokonai 12 fő 

”Délutáni Pattogó” tehetségműhely bemutató 

foglalkozás szülőknek 

Gyökeres Éva 

2016.05.23. Takács 15 fő 

„Így kell járni” tehetségműhely bemutató 

Szabó Erika 

2016.05.24. Takács 15 fő 

Kobakcsalogató-logikai tehetségműhely bemutató 

foglalkozás szülőknek 

Posztósné Kovács Éva 

2016.05.25. Takács 16 fő 

 

Karcag Város Általános Iskoláinak bemutató órái az első osztályban: 

 

 Nagykun Református Általános Iskola – 2015.10.07. 

 Kováts Mihály Tagiskola – 2015. 10.15. 

 Kiskulcsosi Tagiskola – 2015.11.17.  

 Györffy István Tagiskola – 2015.11.18.  

 Arany János tagiskola – 2015.12.08.  
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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 

Óvodák - 

Fenntartó 

Folyamatos 

információ 

csere. 

Az intézmény 

pedagógiai 

nevelő 

munkájának 

megismertetése. 

Az óvodai rendezvényeinkre a fenntartó és a képviselők 

számára meghívót küldtünk, hogy betekintsenek óvodánk 

életében, pedagógiai munkánkba. Több alkalommal látogatta 

meg rendezvényeinket Dobos László polgármester úr, Kovács 

Szilvia alpolgármester asszony, Pánti Ildikó képviselő asszony, 

Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál. szepesi Tibor képviselő 

urak. Intézményünkben került megszervezésre az Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottság kihelyezett ülése a Jókai úti 

óvodában 2016. március 21-én. 

Az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság 

kihelyezett ülése a Kinizsi úti óvodában 2016. június 20-án.  

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról beszámolót 

„Madarász Imre Egyesített Óvodában folyó Pedagógiai 

Program specifikus elemeinek megvalósulásáról: a gyermekek 

művészetekkel való találkozása, projektrendszerű 

tanulásszervezés, kommunikációs – kooperációs 

képességfejlesztés” címmel készített az intézményvezető, mely 

elfogadásra került az OKSB és a Képviselő Testület által. 

Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolattartás folyamatos, 

együttműködő, konstruktív volt. 

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. 

Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság tagja Perge Tiborné, 

az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság tagja 

Gulyás Ferencné. 

Óvodák – 

Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormány

zat 

Az 

intézményben 

megvalósuló 

cigány 

nemzetiségi 

nevelés 

eredményeinek 

bemutatása, 

együttműködés, 

véleménykérés. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról beszámolót 

„Óvodai nevelésben történő esélyteremtés, hátránycsökkentés 

megvalósulásáról” címmel készített az intézményvezető, mely 

elfogadásra került a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 

áprilisi ülésén. 

Rendezvényeinkre a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői meghívást kaptak, látogatást tettek a Kinizsi, a 

Kuthen, a Jókai és a Takács Péter úti óvodákban. 
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Óvoda - 

család 

Az információ 

átadás, 

Az óvoda 

tartalmi 

munkájának 

szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a 

gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, 

szülői igények, 

visszajelzések 

fogadása. 

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. 

Tagóvodák 

közötti 

kapcsolattar

tás 

Intézményi 

közös alapelvek, 

célok mentén 

együttműködés. 

Tartalmas 

szakmai 

kapcsolt 

kialakítása. 

Intézményi jó 

gyakorlatok 

intézményen 

belüli átadása, 

egymástól 

tanulás.  

Szakmai munkaközösségekben való aktív együttműködés, 

módszertani ismeretek bővítése. A tagóvodák együttműködtek 

az intézményi programok megvalósítása során, jó kapcsolatot 

ápolnak egymással, melynek tartalma az egymástól tanulás 

megvalósul a bemutató foglalkozások keretében, 

munkaközösségi foglalkozásokon, rendezvények alkalmával, 

teamekben. Magas szinten működik az együttműködés a 

tehetséggondozás területén, Nemzeti Tehetségprogram 

projektjeinek közös megvalósítása. Szakmai műhelyekben való 

közös tevékenységek, fellépések (kórus, tánc). 

  

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 iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok 

részére segítette az iskolába való beilleszkedést. 

Az óvoda-iskola közötti átmenetet segítik az iskolák által a 

nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett interaktív 

foglalkozások.  

Az óvodapedagógusok és a tanítónők közötti szakmai 
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kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk, támogatjuk. 

Az iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok 

részére segítette az óvoda – iskola közötti zökkenő mentes 

átmenetet. 

Farsangkor a Szent Pál Marista Általános Iskola által 

szervezett felvonuláson részt vettünk óvodásainkkal, átélték a 

farsangi vidám felvonulás hangulatát. 

Óvodák –

JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

karcagi 

tagintézmén

ye 

A valamilyen 

képesség, 

részképesség 

zavarral, 

magatartásprobl

émával küzdő 

gyermekek 

fejlesztése, 

illetve számukra 

a 

legmegfelelőbb 

iskolatípus 

megválasztása. 

Pszichológus, 

gyerekek és 

szülőknek 

tanácsadás. 

Logopédiai 

foglalkozások 

megszervezése – 

tartalmas 

szakmai 

együttműködés 

logopédus-

óvodapedagógus 

között. 

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 

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. 

Az MSSST vizsgálatot valamennyi nagycsoportos korú 

gyermeknél elvégezetek a Pedagógiai Szakszolgálat 

gyógypedagógusai, mely alapján elkészítették a 

részképességeket érintő szakmai véleményüket. A szülőkkel 

egyeztetve indult meg szükség esetén a gyermekek fejlesztése. 

Amennyiben szükségesnek látták, további vizsgálatra tettek 

javaslatot. 

Óvodák – 

JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

székhelyinté

zménye 

Sajátos nevelési 

igényű gyermek 

ellátása 

szakértői 

vélemény 

alapján. Annak 

meghatározása, 

hogy mely 

nevelési – 

oktatási 

intézménybe 

nyerjen felvételt 

a gyermek. A 7 

éves gyermekek 

iskola 

érettségének 

megállapítása. 

SNI alapvizsgálatok és kontroll vizsgálatok. 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása szakértői vélemény 

alapján valósult meg. A gyógypedagógusok intézményünkben 

megbízásos munkaszerződés keretében végezték feladataikat. 

Két fő sajátos nevelési igényű gyermek (hallássérült) ellátása 

együttműködési megállapodás keretében valósult meg a 

debreceni EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

gyógypedagógusával.  

Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodában 

fejlesztettek. 

Az óvodapedagógusok segítségükkel elkészítették a fejlesztési 

tervet. 

A gyermekek fejlesztését valamennyi pedagógus 

dokumentálta. 
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Óvoda – 

Oktatási 

Hivatal 

JNSZM 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ  

A nevelőmunka 

eredményességé

nek szakmai 

támogatása. A 

továbbképzések 

alkalmával 

pedagógiai 

módszerek, 

eljárások 

elsajátítása, 

információszer 

zés.  

Szakmai előadásokkal, konferenciákkal, továbbképzésekkel, 

bemutató foglalkozásokkal támogatták a nevelőmunka 

eredményességét, amelyeken óvodapedagógusaink részt vettek. 

A pedagógusminősítés a pedagógiai szakmai ellenőrzés, 

szervezési feladataival kapcsolatosan tájékoztatásokat kaptunk, 

szükség szerint egyeztetés történt. Szaktanácsadói és szakértői 

konferenciákon, fórumokon vettek részt intézményünk 

mesterpedagógusai. 

A Megyei Pedagógiai Hetek keretében intézményünk Kinizsi 

úti óvodájában került sor bemutató foglalkozás 

megszervezésére, Molnárné Oros Csilla szaktanácsadó 

vezetésével.  

Óvodák – 

Családsegítő 

Központ, 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálat, 

Gyámhivata

l 

A hátrányos, 

halmozottan 

hátrányos és 

veszélyeztetett 

helyzetben élő 

családok, 

gyermekek 

érdekeinek 

képviselete, 

segítése. 

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 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 óvodai hiányzásokról a 

jogszabálynak megfelelő kötelezettségünknek eleget tettünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, és a Szabálysértési 

Hatóság felé. 

Az éves gyermekvédelmi konferenciákon, 

esetmegbeszéléseken részt vettünk, melyek nagyon hasznosnak 

bizonyultak a gyermekvédelmi munka területén. 

Óvoda- 

Művelődési 

intézmé-

nyek 

(Déryné 

Művelődési, 

Sport 

Központ és 

Könyvtár, 

Györffy 

István 

Nagykun 

Múzeum) 

A gyermekek 

számára óvodán 

kívüli kulturális 

programok 

biztosítása, 

élményeik 

biztosítása, 

együttműködés 

a városi 

rendezvények 

sikeres 

megvalósítása 

érdekében. 

Információ 

áramlás 

biztosítása az 

intézményekkel.  

Együttműködés jellemezte kapcsolatunkat. A gyermekek 

számára szervezett meseelőadásokon részt vettünk óvodás 

csoportjainkkal.  

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. 
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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. 

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 azoknál a családoknál, ahol rendszeres az 

élősködők megjelenése. 

Óvoda – 

Alapítvány, 

civil 

szervezetek 

A város 

kulturális és 

közéletében való 

részvétel, 

egymás segítése, 

támogatása a 

pályázatokban. 

A karcagi 

óvodáskorú 

gyermekek 

képességfejleszt

ésének 

támogatása. 

Rendezvények 

szervezése, 

városban 

működő civil 

szervezetekkel 

kapcsolattartás. 

A Gyermekünk mosolya- Egészséges gyermekekért 

Alapítvány, alapító okirata módosításra került, megalakult az 

új kuratórium. 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos 

Egyesületnek a művészeti óvodákban dolgozó pedagógus 

tagjai aktívan részt vesznek, bekapcsolódnak az egyesület 

által szervezett programokba. 

DIOO A DIOO által 

kifejlesztett 

óvodás 

gyermeket 

fejlesztő és 

fejlettséget mérő 

programjának 

kipróbálása, 

tapasztalatok 

átadása a 

fejlesztő végnek 

A DIOO játékot a nagycsoportos gyermekek napi 

rendszerességgel alkalmazták. A játék során a felmerülő 

problémákat rögzítettük, továbbítottuk a játék fejlesztői felé. 

Tapasztalataink megosztásával segítettük a program 

fejlesztését.  

A nevelési év indításakor az öt meglévő gép mellé további 

négy gép került kihelyezésre az intézményben.  

A fejlesztő cég a tavaszi időszakban intézményünk 

fenntartóját olyan szerződésese ajánlattal kereste meg, 

amelynek pénzügyi feltételei nem biztosítják intézményünk 

számára a hosszú távú együttműködést, így a tanév végével 

az együttműködés megszüntetését kezdeményeztük. 

Középiskolák Kétoldalú 

együttműködési 

megállapodás 

alapján 

közösségi 

szolgálat 

Az intézményvezetők által megkötött együttműködési 

megállapodások alapján óvodáinkban biztosítottuk a 

lehetőséget a közösségi szolgálatra, melynek keretében a 

diákok bekapcsolódtak a gyermekek gondozásába, 

tevékenykedtetésébe, a nyári programok megvalósításába.  

Együttműködési megállapodás létrejött: 
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lehetőségének 

biztosítása a 

középiskolás 

tanulók 

számára. 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium - Karcag 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium - Karcag 

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - 

Karcag 

Varga Katalin Gimnázium - Szolnok 

Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, és AMI - Szolnok 

Szolnoki Szolgálat Szolnok 

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium  - 

Debrecen 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma És 

Általános Iskolája – Debrecen 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen 

Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen 

Fazekas Mihály Gimnázium - Debrecen 

Teleki Blanka Gimnázium - Mezőtúr 

Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 

szakközépiskola - Kisújszállás 

Móricz Zsigmond református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános Iskola - Kisújszállás 

Európa 2000 - Budapest 
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2. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Kiindulópont: 

 Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírások. 

 Pedagógiai Programból származó feladatok - ellenőrzés. 

 Intézményvezetői 5 évre szóló vezetési program 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírásokból származó feladatok. 

 

3.1.1. Alapító okirat 

 

A jogszabályi változásoknak megfelelően az intézmény fenntartója 2016 májusában módosította. 

 

3.1.2. Szervezeti Működési Szabályzat 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága az intézmény honlapján biztosított.  

 

3.1.3. Házirend 

 

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

megismerésre – tanulmányozásra. Ezt dokumentáltuk, szülőkkel aláírattuk. 

 

3.1.4. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 

 2015/2016-os nevelési év II. féléves, a 2016/2017-es 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 százalékkal 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 

gyermekek számát, melyet a fenntartó a jogszabálynak megfelelően meghatározott  

 Óvodai beíratás időpontját, eljárásrendjét a fenntartó határozta meg 2016. április 24-27. 

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

ki. A környezettanulmányok megtörténtek. 2016.05.29-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: 205 fő 
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3.1.5. Tartalmi fejlesztések  

 

A nevelési év során a Pedagógia Programunk megvalósítása magas szinten történt. A módszertani 

kultúra gazdagodott a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni differenciált 

fejlesztési területén, lehetőséget teremtettünk a tehetségműhelyekbe való bekapcsolódásra.  

Kidolgozott tehetséggondozó projektek kerültek megvalósításra. 

 

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.  

 

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: 2016. június 6 – 10-ig      Résztvevő gyermekek száma: 66 fő 

    2016.június 13 - 17-ig  Ellátást biztosítók száma: 7 fő pedagógus 2 fő dajka 

Táborvezető: Molnárné Oros Csilla 

Szakvizsgázott differenciált fejlesztő pedagógus 
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 Környezetvédelmi tábor 
 

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

Időpont: 2016. június 27 – július 1-ig,  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus 2 fő dajka 

   

Táborvezető: Andrási Tiborné 

 Szakvizsgázott környezeti nevelő óvodapedagógus 

 

 Kézműves tábor 
 

Helyszín: Karcag, Táncsics krt.19. sz. óvoda   Résztvevő gyermekek száma: 31 fő 

Időpont: 2016. június 27 – július 1-ig,  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus  

                  2 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 2016. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, mellyel nagymértékben hozzájárultunk a 

résztvevő gyermekek szabadidős nyári programjainak biztosításához.  

 

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 2015-2016-os 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 Programban megfogalmazott 

céloknak, feladatoknak megfelelően készítettük 

el a csoportnaplókba a nevelési terveket. 

tervezett projekteket. Az elkészült tervek a 

részprogramoknak megfeleltek, melyből 

lebontásra kerültek a gyermekek fejlettségi 

szintjéhez igazodva a napi tervek, vázlatok.  

 

Nagy hangsúlyt fektettünk egészséges életmód, 

szokásainak megalapozására, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítására. 

A gyermekek mozgásfejlesztését hetente egy 

alakalommal szervezett testnevelés foglalkozás 

keretében és a mindennapos testneveléssel 

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 
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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. 

 

fokozatosság elvének érvényesülését.  

Az időjárásnak megfelelően az udvaron való 

tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett 

mozgást szerveztünk. 

Minden gyermek megtalálta az egyéni 

képességének megfelelő mozgásos 

tevékenységet, amely nagymértékben 

hozzájárult a testi képességek és a 

mozgáskultúra fejlődéséhez. 

 

Az előző nevelési évben már megismerkedtünk 

az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés, 

minősítési eljárás folyamatával, 

szempontrendszerével, az ellenőrzés 

módszereivel, eszközeivel, 

kritériumrendszerével. Az ellenőrzések során az 

elkészült nevelési tervet, projektterveket, 

vázlatokat, tevékenységeket ennek megfelelően 

ellenőriztük, értékeltük, melyek a külső 

elvárásokkal összhangba voltak. 

Belső ellenőrzések tapasztalatai az ellenőrzési 

naplóban kerültek dokumentálásra. 

A gyerekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

lapját a szabályozó dokumentumoknak 

megfelelően folyamatosan és pontosan vezették 

az óvodapedagógusok. A gyermekek fejlődését 

folyamatosan figyelemmel kísérték, valamennyi 

képességterületen rögzítették fejlettségüket, 

majd a tapasztalatok alapján elkészítették az 

egyéni fejlesztési javaslatokat, megfogalmazták 

a gyermekcsoport nevelési, fejlesztési 

célkitűzéseit, feladatait. 

A szülőket évente két alkalommal egyéni 

beszélgetési formában reálisan tájékoztatták 

gyermekük fejlődéséről, szükség esetén 

fejlesztési javaslatot adtak, szakemberek 

bevonását kérték. 

Kiemelt figyelem fordítottak a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekre. 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

62 

 

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 2015-2016-os 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, komplex 

tevékenységeken keresztül valósítottuk meg: 

szüret, karácsony, farsang, Pünkösd 

A témák feldolgozása során lehetőséget 

teremtettünk a gyermekek számára, hogy 

megismerjék, felelevenítsék a népszokásokat, 

népi gyermekjátékokat kijátsszák.  

 

A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, 

értékeivel való megismerkedés a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően 

valósítottuk meg. A város múltját, jelenét 

bemutató kiállítást a Györffy István Nagykun 

Múzeumban láthatták a gyermekek. A 

rendezvények látogatásával óvodásaink 

élményeit, ismereteit gazdagítottuk. 

Projekthez kapcsolódón helyi alkotók, népi 

iparművészek Tyukodi László fafaragó és 

Tyukodi Lászlóné gyöngyfűző, alkotásaival 

ismerkedtek meg a gyermekek. A bemutató 

alkalmával lehetőséget teremtettek óvodásaink 

számára, hogy kipróbálják mesterségüket, 

eszközeiket, technikájukat. megérezzék az 

alkotás örömét. 

Projektek kidolgozása team munka, szakmai 

munkaközösségi foglalkozások, bemutató 

foglalkozások alkalmaival valósultak meg. 

A hungarikumok óvodások körében 

feldolgozható témáiból gyűjteményt 

készítettünk. Ezeket az anyagokat beépítjük a 

projektjeinkbe, fejlesztésekbe, 

játéktevékenységekbe folyamatos témabővítés 

mellett. 

A Környezeti nevelés munkaközösség Bari-bari, 

bárány címmel készített egy projekttervet a 

Karcagi Birkapörkölt hungarikumhoz 

kapcsolódóan, melyet a következő nevelési 

évben be tudnak építeni az óvodapedagógusok 

munkájukba.  
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Kuthen úti óvodában „A magyar akácméz, mint 

hungarikum”, melyet dr. Kozákné Győző Erika 

és Vadainé Boros Beáta sajátélményű 

tapasztalati tanuláson keresztül mutatott be a 

Lépésről – Lépésre, és a Kézműves 

munkaközösségi foglalkozások keretében. 

Csokonai úti óvodában: „Báránykámnak csengő 

cseng a nyakán” megvalósult projektjét H. Tóth 

Jánosné mutatta be a Környezeti nevelés és 

Mesevarázs munkaközösség tagjai számára 

sajátélményű tapasztalati tanuláson keresztül. 

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

óvodapedagógus belső igényévé válik 

Operatív célok Megvalósítás a 2015-2016-os 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. 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai 

Oktatási Központ által szervezett 

továbbképzések igénybevétele ingyenesen 

biztosított volt, azokon lehetőség szerint részt 

vettünk  

 

Nevelőközösségünk a folyamatos megújulás 

érdekében az önképzést, az egymástól való 

tanulást fontosnak tartja, ennek érdekében a 

Nevelőközösségünk tagjai a szakmai fejlődés, 

minőségi óvodai nevelés, megvalósítása 

érdekében továbbképzéseken, konferenciákon, 

bemutató foglalkozásokon, vettek részt. 

lehetőségeinknek megfelelően részt vesznek.  

Az intézmény vezetése a továbbképzési 

lehetőségeket figyelemmel kísérte, az 

óvodapedagógusokat a lehetőségekről 

értesítette, részvételüket támogatta. 

 

A már jól működő tevékenységek, programok 

bemutatásra kerültek az intézményen belül 

munkaközösségi foglalkozásokon és bemutató 

foglalkozásokon, melyeket az 

óvodapedagógusok a saját csoportjukban 

kipróbálhatnak, továbbfejleszthetnek.   

A jó gyakorlatok elkészítői a programjukat 

felülvizsgálják, szükség esetén módosítják. 

Az átdolgozott jó gyakorlatok új felületre 

történő feltöltése folyamatban van. (Nagy 

Tiborné: Kreatív kuckó, Romhányi Sándorné 

Tudorkák, Andrási Tiborné: Időjárás kis 

megfigyelői 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

64 

 

Intézményen kívüli jó gyakorlatok keresése 

tanulmányozása, team munka keretében 

megvalósult. 

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 2015-16-os 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. 

Az intézményen belül az óvodapedagógusok 

szakmai napok, bemutató foglalkozások 

alkalmával bemutatták jó gyakorlataikat, 

kipróbált új módszereiket, mellyel gazdagították 

az érdeklődők módszertani kultúráját, az 

intézményen belül megteremtették az egymástól 

való tanulás lehetőségét, szakmai 

tapasztalatcserét. 

Csokonai úti óvoda: 

Az Aprólábak Gálát, mint jó gyakorlat 

kidolgozása folyamatban van 

Jókai úti óvoda: 

Egészségnap rendezvény jó gyakorlatként 

kidolgozása. 

A 2016/17. évi Tudorka logikai - matematikai 

éves programjának sikeres megvalósulása is új 

területként jelenhet meg a leendő jó gyakorlatok 

körében. 

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 2015-2016-os 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. 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek 

megfelelően rendszeresen részt vettek a szakmai 

munkaközösségi foglalkozásokon. Aktív 

feladatvégzéssel, ötleteikkel segítették a 

munkaközösség munkáját, szem előtt tartották 

az intézmény Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott célkitűzések megvalósulását.  
 

Az óvodapedagógusok érdeklődési területüknek 

megfelelően vettek részt a szakmai 

munkaközösségekben, és pedagógiai 

tevékenységükkel elősegítették a pedagógiai 

programban megfogalmazott célok elérését, 

megvalósulását. 

Új szakmai anyagok készültek, újszerű 

pedagógiai eljárásokat ismerhettek meg az 

óvodapedagógusok a bemutató foglalkozásokon 

és a sajátélményű tapasztalati tanulások 
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alkalmával, melyeket beépíthetnek a 

mindennapi munkába. 

Az azonos területen működő tehetséggondozó 

műhelyeket vezető óvodapedagógusok több 

alkalommal műhelymunka keretében 

megosztották tapasztalataikat, ezzel is 

elősegítve, hogy intézményünkben minél 

magasabb színvonalon tudjuk fejleszteni a 

tehetségígéretes gyermekeket.  

Az intézményben három olyan pályázat valósult 

meg, a Nemzeti Tehetség Program keretében, 

amely a különböző tehetségterületek 

együttműködését, a program közös 

megvalósítását feltételezte.  A „Csodafa” 

pályázati programban a Jókai úti óvoda 

„Dúdoló” zenei, a Kinizsi úti óvoda 

„Szivárvány” zenei, „Varázsceruza” kézműves 

és a Kuthen úti óvoda „Gyermekkarkötő” 

kézműves tehetségműhelyei vettek részt 24 

gyermekkel Molnárné Győri Erika, Péter 

Lászlóné, Szabó Renáta és Vadainé Boros Beáta 

tehetséggondozó óvodapedagógusok 

vezetésével. 

A „Természetre hangolva” pályázati program a 

Zöldfa úti óvoda „Kis fürkészek” természeti, 

„Kreatív csöppségek” kézműves, a Táncsics krt. 

19. óvoda „Nyitni – kék” természeti, 

„Varázskezek” kézműves és a Táncsics krt. 17. 

óvoda „Kreatív kuckó kézműves 

tehetségműhelyei vettel részt 30 gyermekkel 

Andrási Tiborné, Nagy Tiborné, Vályi – Nagy 

Tímea, Mándi Katalin és Háló Éva 

tehetséggondozó óvodapedagógusok 

vezetésével. 

 

A tehetségpont akkreditáció 

Célunk, hogy intézményünk az akkreditációs 

eljárás során ismételten akkreditált kiváló 

tehetségpont minősítést kapjon.  

Az akkreditációs folyamat során az on-line 

felületre 34 megvalósított tehetséggondozó 

programot töltöttünk fel. Bemutattuk az elmúlt 

három évben megvalósuló tehetségpontokkal az 

intézmény környezetében működő óvodákkal 

való együttműködésünket, tehetséggondozó 

tevékenységük segítését, támogatását. A 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

66 

 

 

 

 

 

 

OH Támogatott szaktanácsadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, szakmai 

programok, gyakorlatok megvalósítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő 

Tanács működésének elősegítése, feladatainak 

koordinálása 

minősítéshez valamennyi műhelyvezető 

hozzájárult magas szintű szakmai munkájával, 

tevékenységével, dokumentációjával. 

Óvodai intézményfejlesztés címmel 

szaktanácsadás valósult meg intézményünkben, 

melyen részt vettek a tagintézmény vezetők, 

munkaközösség vezetők és az érdeklődő 

pedagógusok. 

Romhányi Sándorné szaktanácsadó 

intézményen belül, szaktanácsadást végzett 

2015. szeptember:  

Zöldfa Úti óvodában: Vályi Nagy Tímea, Spisák 

Dezsőné 

Kinizsi úti óvoda: Farkas Jánosné 

 

Nevelési értekezleteken a szaktanácsadónk 

Molnárné Oros Csilla Szokás-, szabályrendszer 

alakítás, fontossága óvodáskorban című 

előadása által szakmai, pedagógiai ismereteink 

gazdagodtak.  

Mint szaktanácsadó részt vett az önértékelési 

feladatok elvégzésében, a belső elvárás rendszer 

megfogalmazásában. 

 

Az OOTT szakmai programjain minden évben 

részt veszünk. Együttműködő partnerként 

kapcsolódunk be a konferenciák 

megvalósításába - művészeti óvónői 

előadásokkal, kiállítások szervezésével, szakmai 

korreferátumokkal. 

Az OOTT által szervezett programokon az 

érdeklődő kollégák vettek részt: 

Budapesten XV. Őszi Konferencia. 

Püspökladányban: Tehetség Konferencia Bács- 

Kiskun Megyei TIT XLIII. Óvodapedagógiai 

Nyári Egyetem. 

 

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási 

Óvodájának nevelőtestülete felkérte 

intézményünket, hogy segítse tehetséggondozó 

tevékenységük elindítását, a pedagógusok 

szemléletének formálását. Tehetség tanácsadás 

keretében Gulyás Ferencné intézményvezető az 
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intézményben megvalósuló tehetséggondozó 

tevékenység kibontakozását, fejlődését, 

tehetségponttá válás folyamatát ismertette az 

érdeklődőkkel. Nagy Tiborné bemutatta Kreatív 

kuckó jó gyakorlatát, Andrási Tiborné a 

komplex tehetséggondozó program 

alkalmazását ismertette. 

„Hálózati együttműködés Karcag és térsége 

tehetségeiért” NTP-HTT-15-0014 pályázat írása 

és megvalósítása ebben a nevelési évben 

valósult meg. A pályázati program a 

tehetségekkel foglalkozó pedagógusok 

együttműködését támogatta, jó gyakorlatokkal, 

új módszerekkel ismerkedhettek meg az 

érdeklődők, melyeket beépíthetnek a 

mindennapi munkájukba. 

„Hálózati együttműködés Karcag és térsége 

tehetségeiért” NTP-HTT-15-0014 pályázat 

keretében szerveztünk szakmai fórumot, 

melynek témája: 

Hálózati együttműködés lehetőségei a 

tehetségpontok és a tehetségsegítő tanácsok 

tevékenységében, támogató kapcsolatok 

bővítése. 

Előadók: 

Nagy Jenőné főiskolai adjunktus, Országos 

Óvodai Tehetségsegítő Tanács elnöke 

dr. Dávid Imre egyetemi docens, Debreceni 

Egyetem Pszichológiai Intézetének 

tehetségkutató tanára 

Gulyás Ferencné - Madarász Imre Egyesített 

Óvoda intézményvezetője 

Lévainé Kovács Róza – Karcagi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezető helyettese, szaktanácsadó 

Papp Lászlóné - a püspökladányi Egyesített 

Óvodai Intézmény intézményvezetője 

Délután folyamán pedig Szakmai programot 

szerveztünk, melynek során intézményi jó 

gyakorlataink, projektjeink kerültek 

bemutatásra, valamint sajátélményű tanuláson 

keresztül tehetségműhely munka felépítésének, 

megvalósításának bemutatására került sor. 
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I. szekció – Jókai úti óvoda 

A logikai tevékenységek iránt érdeklődő 

gyerekek tehetségműhelyének  

bemutatása 

Előadó: Romhányi Sándorné 

 

 II. szekció - Kuthen úti óvoda 

A kézműves tevékenységek iránt  

érdeklődő gyerekek tehetségműhelyének  

bemutatása 

 

III. szekció - Zöldfa úti óvoda 

Az anyanyelvi tevékenységek iránt érdeklődő 

gyerekek tehetségműhelyének  

bemutatása 

Előadó: Tóth Jánosné 

 

IV. szekció - Takács P. úti óvoda 

A zene—gyermektánc tevékenységek iránt 

érdeklődő gyerekek tehetségműhelyének  

bemutatása 

Előadó: Szabó Erika 

 

V. szekció - Kinizsi úti óvoda 

A zenei tevékenységek iránt érdeklődő  

gyerekek tehetségműhelyének  

bemutatása 

Előadó: Péter Lászlóné 

 

VI. szekció - Természettudományos  

tehetséggondozás a Kováts—Tehetségpontban 

Előadó: Lévainé Kovács Róza 

6. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, 

valamennyi óvoda váljon „Zöld Óvodává”. 

Operatív célok Megvalósítás a 2015-2016-os 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.  

Jókai úti. óvoda, Kinizsi úti óvoda: 1. 

alkalommal 

Táncsics krt. 17. óvoda: 2. alkalommal 

SZIM óvoda 3. alkalommal nyújtotta be 

pályázatát a Táncsics krt. 19. óvoda pedig a 

nyár folyamán végzi el a zöld óvoda 

kritériumrendszer szerinti önértékelést. 

Legszebb konyhakert programban 6 óvoda 

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

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Megvalósítás a 2015-2016-os évben 

A belső ellenőrzések, értékelések feltárják az 

erősségeket és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodapedagógusok ellenőrzését az 

intézményi önértékelés kézikönyve alapján 

valósítottuk meg. 

A vezetői ellenőrzések a külső ellenőrzési, 

értékelési standardokhoz igazítva valósultak 

meg. Az esetleges hibákat feltártuk, közösen 

fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg az 

egyéni fejlődés érdekében. 

A 2015. évi és a 2016 évi minősítési eljárásban 

és minősítő vizsgán részt vevő pedagógusok 

szakmai munkáját az intézményvezető 

ellenőrizte, a többi pedagógust az 

intézményvezető helyettesek és tagóvoda 

vezetők ellenőrizték.  

Andrási Tiborné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

Nagy Tiborné 

Spisák Dezsőné 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Tóth Istvánné 

Farkas Jánosné 

Vályi – Nagy Tímea 

Pintér Dóra 

 

Minősítési eljárásban vettek részt: 

Andrási Tiborné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

Nagy Tiborné 

Spisák Dezsőné 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Tóth Istvánné 

Farkas Jánosné 

 

Minősítő vizsgán vett részt: 

Vályi – Nagy Tímea 

Pintér Dóra 

Pedagógiai – szakmai ellenőrzése valósult 

meg: 

Perge Tiborné 

Andrási Tiborné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

Molnárné Oros Csilla óvodapedagógusoknak. 
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Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetés részvétele az önértékelési tevékenységben 

 

 

 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele. 

Jogszabályi változások miatt nem valósult meg 

a minősítési eljárása és pedagógiai – szakmai 

ellenőrzése: 

Balajtiné Sütő Margit 

Lövei Gáborné 

Perge Tiborné 

Posztósné Kovács Éva 

Romhányi Sándorné  

Szabóné Szentesi Mária 

Tóth Jánosné óvodapedagógusoknak, akik a 

különleges eljárás keretében készítették el és 

töltötték fel a portfóliójukat az informatikai 

támogató rendszerben és 2015. január 1-jén 

ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba soroltak. 

 

Az intézményvezető köznevelési szakértőként 

vesz részt a pedagógusminősítésben pedagógiai 

– szakmai ellenőrzésben. Segítséget, tanácsot 

adott az intézményben dolgozó pedagógusoknak 

a portfólió elkészítéséhez, a pedagógiai szakmai 

ellenőrzésre való felkészüléshez, az intézményi 

önértékelés elvégzéséhez a belső elvárások 

megfogalmazásához. Arra törekedett, hogy 

nevelőközösségünk megfelelő információt 

kapjon és felkészült legyen. 

Intézményünkben Romhányi Sándorné, 2015. 

szeptemberében, 3 kolléganő munkáját segítette 

szaktanácsadói látogatással és Pedagógus 

Fejlődéi Terv készítésével az OFI megbízási 

szerződése keretén belül. 

Intézményi önértékelő team tagjai a 

mesterpedagógusok Gulyás Ferencné, Molnárné 

Oros Csilla;  

Az önértékelési feladatokat Gulyás Ferencné 

intézményvezető, Szabóné Szentesi Mária 

BECS vezető, Andrási Tiborné, Kunné Nánási 

Mónika végezték az intézmény 

óvodapedagógusait bevonva. 

Óvodai intézményfejlesztés címen tartott 

szakmai tanácsadást Ferenczné Telek Éva 

szaktanácsadó. 
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8. A tehetséges, képzett óvodapedagógusok tehetségműhelyek vezetésébe bekapcsolódnak, 

valamennyi nagycsoportos gyermek bevonása a tehetséggondozásban 

Operatív célok Megvalósítás a 2015-2016-os évben 

A tehetséggondozás megvalósítása valamennyi 

óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői 

támogatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

Óvodánkban 29 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 

a tehetséggondozás iránt és ők maguk is 

tehetségesek valamilyen területen. Az 

óvodapedagógusok beállítódásuknak, speciális 

képességeiknek megfelelően hoztak létre 

tehetséggondozó műhelyeket. 

 

A tehetséggondozó műhelyek programjainak 

megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítottak voltak a műhelyvezetők számára. 

A Nemzeti Tehetség Program keretében kilenc 

tehetséggondozó műhelynek volt lehetősége 

pályázati projektet megvalósítására. A gazdagító 

programok során a gyermekek tapasztalatai, 

kiemelkedő adottságai fejlődhetett, a gyermekek 

teljes személyisége formálódott. A 

tehetséggondozó műhelyvezetők 

elképzeléseiket, fejlesztési terveiket a pályázati 

támogatás által meg tudták valósítani. 

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 2015-2016-ös évben  

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori 

feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 

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

éves főiskolai hallgató gyakorlatának 

mentorálása (Szentesi Nelli). 

 

Jókai úti óvoda, Romhányi Sándorné 1 fő II. 

éves főiskolai hallgató gyakorlatának 

mentorálása (Jámbrik Vivien). 

 

Kuthen úti óvoda Szabó Lajosné egy fő II. vées 

főisolai hallgató gyakorlatának mentorálása 

(Kukordi Viktória). 

 

Vályi Nagy Tímea óvodapedagógus mentora 

Harsányiné Szabó Ilona. A gyakornok 

tevékenységének mentorálása folyamatosan 
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Bemutató foglakozások tartása 

megvalósult, segítve, támogatva a minősítési 

vizsgára való felkészülésben, mely sikeresen 

zárult. 

 

Bonné Posztós Réka óvodapszichológus 

intézményi mentorálását Gulyás Ferencné látta 

el, szakmai feladatokban konzultációs 

lehetőséget biztosított a pedagógiai 

szakszolgálat munkatársaival, mely sikeres 

minősítő vizsgával zárult. 

 

Huszár Dóra óvodapedagógus – mentora: 

Balajtiné Sütő Margit.  

 

Pintér Dóra óvodapedagógus mentora Benéné 

Kecskeméti Anna. 

Vajó Rápolti Erzsébet óvodapedagógus mentora 

– Kisariné Kálmán Enikő. 

Vadai Viktória óvodapedagógus – mentora 

Nagyné Varga Csilla. 

A gyakornokok szakmai fejlődését a mentorok 

segítették a tapasztalataik, ismereteik 

átadásával, példamutató gyakorlataik 

bemutatásával.  

Segítették a dokumentáció, a gyakorlati munka 

megismertetését, szakmai segítését. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt 

dokumentumok pontos, szakszerű vezetését. 

Székhely 

A tehetséggondozó műhelyek bemutató 

foglalkozást tartottak az érdeklődő szülők 

számára, hogy betekintést nyerjenek a műhelyek 

munkájába, segítsék gyermekeik kiemelkedő 

adottságaiknak kibontakozását. A bemutató 

foglalkozás megvalósult a: Mákszem, Kreatív 

kuckó, KÖR-TE kuckó, Logikuckó 

tehetséggondozó 

Csokonai úti óvoda 

Tartásjavító tornát tekinthettek meg a az 

érdeklődő óvodapedagógusok.  

Jókai úti Óvoda 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által 

szervezett Szakmai Nap 2016.03.18. interaktív 

foglalkozás volt a Tudorka logikai-matematikai 

fejlesztő műhelyben az érdeklődő kolléganők 
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számára. 

Kinizsi úti óvoda 

A Környezeti nevelés munkaközösség 

szervezésében 2016.03.23. 

Molnárné Oros Csilla Víz világnapjához 

kapcsolódóan „Minden cseppje kincs”címmel 

POK által szervezett Pedagógiai Napokhoz 

kapcsolódóan 2016.04.14. 

Molnárné Oros Csilla 

 „Iskolába készülünk!” címmel tartott bemutató 

foglalkozást. 

Péter Lászlóné: A zenei tevékenységek iránt 

érdeklődő gyerekek tehetséggondozó műhely 

tevékenységét mutatta be  

bemutatása 

Előadó:  

 

Kuthen úti óvoda 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által 

szervezett Szakmai Nap 2016.03.18. 

Vadainé Boros Beáta, a kézműves 

tevékenységek iránt érdeklődő gyerekek 

tehetséggondozó műhely tevékenységeit mutatta 

be. 

 

SZIM óvoda 

Mind a két csoportban a víz világnapjához 

kapcsolódóan tartottak bemutató foglalkozást az 

óvodapedagógusok: „Ép testben ép lélek” 

címen. 

 

Takács Péter úti óvoda 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által 

szervezett Szakmai Nap 2016.03.18. 

Szabó Erika:A zene—gyermektánc 

tevékenységek iránt érdeklődő gyerekek 

tehetséggondozó műhely munkáját mutatta be 

sajátélményű tanuláson keresztül.  

Zöldfa úti óvoda 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által 

szervezett Szakmai Nap 2016.03.18. 

keretében 

Tóth Jánosné az anyanyelvi tevékenységek iránt 

érdeklődő gyerekek tehetséggondozó műhely 

munkáját mutatta be sajátélményű tanuláson 

keresztül. 
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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.  

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 Központ, Pedagógiai Szakszolgálat, Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya és 

Hatósági Osztálya, 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   Sántháné Karászi Julianna 

 SZIM óvoda               Tóthné Török Judit 

 Takács P. úti óvoda   Vadai Gyuláné 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Rauschenberger Gáborné 

 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 0 4 Családlátogatások – minden család és szükség szerint 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:2 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:1 fő 

Csokonai 

Lövei Gáborné 

0 2 9 Családlátogatások – mindenkinél megtörtént 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:2 fő iskolaérettségi 

vizsgálat, 26 fő MSSST szűrés,  

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Pszichológia megsegítés: 2 fő 
Jókai 

Tóth Istvánné 

0 0 5 Családlátogatások – mindenkinél megtörtént 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:3 fő, MSSST szűrés 9 

fő, logopédiai megsegítés 8 fő, fejlesztő foglalkozás3 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő 

Debrecenbe szurdopedagógiai fejlesztésre 1 fő 

Pszichológiai megsegítés 3 fő 

Kinizsi 

Ökrösné Kara 

Judit 

Farkas Jánosné 

15 3 54 Családlátogatások száma - 80 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:2 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:2 fő  

Kuthen 

Sántháné 

Karászi Julianna 

 

1 4 52 Családlátogatások száma – 95 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:3 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat: 2 fő jellemzését kérte. 

Gyámhatósági intézkedés 4 fő esetében 
SZIM 

Tóthné Török 

Judit 

1 3 12 Családlátogatások száma – 20 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:1 fő 

 

Takács P. 

Vadai Gyuláné 

3 8 22 Családlátogatások száma – 69 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag: 30 vizsgálat, MSSST 

18 fő, Iskolaérettségi 11 fő, Tanulási képesség vizsgálata 1 

fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:1 fő  

Gyermekjóléti Szolgálat 4 fő 

Táncsics krt. 19. 

Rauschenberger 

Gáborné 

0 5 24 Családlátogatások – 100 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok:1fő 

Gyámhivatal 1 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő 

Zöldfa 

Csapóné 

Horváth 

Marianna 

2 1 26 Családlátogatás - 70 alkalom 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:3 fő, MSSST 15 fő 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok: 2 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat: 2  fő  

Összesen 22 26 208  

 

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 
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mutatják, hogy a nevelési évben folyamatosan volt feladatunk a gyermekvédelem területén, a 

problémákra megtaláltuk a megoldási módokat. 

 A nyári szünidei étkezést az önkormányzat biztosította a rászorult gyermekek számára a 

tavaszi és nyári szünet alatt. 

 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 

nemzetiségi 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 vesszük a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelveit. 

 A nemzetiségi kultúra, a hagyomány ápolása, továbbadása, a még fennmaradt népi 

énekek, mondókák, mesék, versek átörökítése, közvetítése a gyermek felé, így az 

identitástudat kialakítása, erősítése, illetve a „másság” korai elfogadása. 

 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 mikrocsoportos formában történik, dokumentálása a 

csoportnaplóban található. Az egyéni képességfejlesztés színtere – a játék – gondozás 

(egészséges életmódra nevelés, kultúrált tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása) – 

érzelmi – szociális – értelmi – nyelvi nevelés területei. 

 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 folyik. 
 

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

3 3 8 73 57 9 27 26 29 235 

 

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. 

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. 
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Az intézményben megvalósuló óvodai nevelés során a gyermekek számára biztosított az 

esélyteremtés, az esélyegyenlőség biztosítása. A nevelőmunka személyi, tárgyi feltételei adottak 

ahhoz, hogy az intézménybe járó valamennyi gyermek megkapja a számára legmegfelelőbb 

fejlesztést, nevelést, szükség esetén külső szakemberek támogatását. Ebben valamennyi 

óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, vezető tevékenyen vesz részt, a kapcsolattartás magas 

szintjén együttműködve a szülőkkel, intézményünk fenntartójával, külső partnerekkel. A Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásunkat közösen megújítottuk, szakmai 

programjaink, rendezvényeink alkalmával konzultálunk a közös feladatainkról. 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére beszámolót készítetünk 2016 áprilisában az „Óvodai 

nevelésben történő esélyteremtés, hátránycsökkentés megvalósulásáról” címmel, melyet a testület 

egyhangúan elfogadott. 

 

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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Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma óvodánként 

 

 
 

 

A 2015-2016-os nevelési év októberi statisztika alapján 20 SNI gyermek ellátásával kezdtük az évet. 

A szorgalmi idő végére az új vizsgálatok alapján 26 főre emelkedett a létszám. Az újonnan 

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

Megbízásos jogviszony keretében látták el gyógypedagógusok a feladatot – Kolozsvári Ernőné, 

Homoki Judit, Bíróné Baranyai Henrietta, Ökrösné Sajtos Anett, Szűcsné Kacsándi Bernadett, 

Vincze Dóra, Nagyné Balogh Orsolya, Tóth Péterné, Bordásné Nagy Ildikó és Komlósi Andrea. 

1 fő gyógypedagógus utazó tanári együttműködési megállapodás keretében lát el 2 fő 

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. 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. Kinizsi, Takács Péter, Csokonai óvodákban, ahol kiemelkedően gazdag fejlesztő 

eszköztárral rendelkezünk. A Kuthen úti óvoda a fejlesztések helyszínéül fejlesztő torna és 

pszichológusi szobát biztosít. 

 

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.  

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. 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

3 

1 

3 
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Csokonai

Jókai

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

programokon. 

 

A 2016-2017-es nevelési évben az SNI gyermek létszáma várhatóan 22 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. 

 

Célunk: A fejlesztés és fejlesztő tevékenységek célja, hogy a gyermekek 

kiegyensúlyozatlan képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tegye, vagy 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 2015. szeptember 16. – 2016. május 31-ig a dokumentum része a fejlesztő 

pedagógus által elkészített fél és éves fejlődés eredményessége. 
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Megvalósítás 

 

2015-2016 tanév októberi statisztika alapján 5 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük az évet. A 

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

A 2016-2017-es 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, Hopka Józsefné, Dobrai Nóra. 

A szülőkkel folyamatos volt az együttműködés a gyermekek fejlesztése érdekében. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
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Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

 Székhely, Táncsics krt. 17. Andrási Tiborné 

 Csokonai úti óvoda  Konczné Pecze Margit  

 Jókai úti óvoda  Balogh Sándorné 

 Kinizsi úti óvoda  Gyökeres Éva 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

 SZIM óvoda   Szabóné Szentesi Mária 

 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 

105 gyermekkel foglalkoztak. 

A gyermekek ellátása intézmény szinten 

 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök 

Székhely 

Andrási Tiborné 

13 Tornaszoba 

 

Szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák, 

tornabotok, kötelek, körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, bady-roll, 

székek, tornapad, tornakarika, Greiswald 

szer, bordásfal. 

Csokonai 

Konczné Pecze 

Margit 

10 Csoportszoba Ugrókötél, bot, karika, labdák, babzsákok, 

körkötél, kendő, padok, szőnyeg, polifon, 

kétfunkciós talp játék, billenő rács 

Jókai 

Balogh Sándorné 

9 Csoportszoba 

időnként az 

udvaron is 

Karikák, labdák, kötél, babzsák, padok, 

kavicságyak stb. 

Kinizsi 

Gyökeres Éva 

13 Csoportszoba 

időnként az 

udvaron is 

Változatos eszközök 

 

Kuthen 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Nagy Anna 

10 

 

11 

Tornaterem 

 

Változatos eszközök 

gyermekjoga alapjainak megismertetése 

tornapad, greiswaldol, zsámoly, karika, 

óvodai kerékpárok, 

papír, kötelek, babzsák, szalagok, labdák 

SZIM 

Szabóné Szentesi 

Mária 

8 Tornaszoba Pad, babzsák, labda, kötél, karika, 

talpmasszírozó szőnyeg, félgömb, 

bújócső, tornabot, szalag, masszírozó 

labda 

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. 
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Táncsics krt. 19 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

 

12 

Tornaszoba Body-roll nagylabdás gyakorlatok, 

medicinlabdák, 

Tornaszerek, labdák 

Zöldfa 

Andrási Tiborné 

 

9 

Csoportszoba Szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák, 

tornabotok, kötelek, körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, bady-roll, 

székek, tornapad, tornakarika, Greiswald 

szer. 

Összesen 105   

 

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 

2015-2016-os nevelési évre. 

 

1. Kézműves munkaközösség    Nagy Tiborné 

2. Vezetői munkaközösség    Kunné Nánási Mónia 

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  Szabóné Szentesi Mária 

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. 
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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 

 

A szakmai munkaközösségekben résztvevő pedagógusok létszáma: 8-14 fő 

A szakmai munkaközösségek foglalkozásainak száma: 7-11 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 

 Szakmai anyagok, projektek ötletek elkészítésével elősegítik az élmény gazdag óvodai 

élet megteremtését. 

 A hungarikumok közül az óvodások körében feldolgozható témáiból gyűjteményt készítettünk. 

Ezeket az anyagokat beépítjük a projektjeinkbe, fejlesztésekbe, játéktevékenységekbe folyamatos 

témabővítés mellett. 

 

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.  
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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 (Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács: Szakmai Fórum, Pedagógus Nap) 

színvonalának emeléséhez, a pedagógusok rekreációs tevékenységéhez, városi programok 

(Testvérvárosi találkozók) 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. 

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 

Kuthen úti óvoda      Hopka Józsefné -  

        Differenciált fejlesztő 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 

         pedagógus 
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SZIM óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

        Tóthné Török Judit 

        Gyógytestnevelés szakirányú v. 

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 

        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 
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Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink célok, feladatok megvalósításához éves munkatervet 

készítettek. Az elért eredményekről feladatok megvalósításáról beszámolót késztettek mely az 

intézményi beszámoló mellékletét képezi. 

 

3.2.11. Székhely és tagintézmények nevelési időn belüli egyéb feladatai 

 

Tehetséggondozás 

 

Célunk: 

 

 A tehetséges gyermekek felkutatása, fejlesztése 

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

kiemelése. 

 A gyermekek élmény és fantázia világának képi szabad önkifejezése. 

 A szép iránti nyitottság, igényesség, esztétikai érzékenység alakítása. 

 

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 műhelymunkák 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: 29 

 

A műhelyek az alábbi 6 területen működnek: 

 

 Vizuális 

 Testi-kinesztetikus (mozgás, gyermektánc) 

 Zenei 

 Természeti 

 Matematika-logikai 

 Anyanyelvi, drámajáték 
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Tehetségműhelyeink száma 

 

 
 

Székhely:  

 

 „Kreatív kuckó” - kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti Nagy Tiborné 

Gyermekek létszáma 8 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: 14 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 60 perc 

 Logikuckó – logikai tehetségműhely 

Vezeti: Gulyás Ferencné és Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekek létszáma: 9 fő 

Időkeret: heti 1 alkalommal 40-50 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

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

Turisztikai Sport Központ és Könyvtárban a „Játszd újra” kiállításon. 

 Én kis kertet kerteltem…”-című országos gyermekrajzpályázat. 

Az Anyakanyar pályázati felhívására a Szárnyaló pillangók és fantázia-rajzpályázat. 

Az NTP-SR-15-0056 „Sportolj Velünk” nyertes pályázat keretében a MIEO meghirdetésében 

a „Sportolj velünk” című rajzpályázatra. 

A Karcagi Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola és a Kováts-os Gyermekekért 

Egyesület tárgykészítő pályázata „Öko-birka”- címmel. 

7 

8 5 

4 

3 

2 

vizuális

testi-kinesztetikus

(mozgás, gyermektánc)

zenei

természeti

matematikai-logikai

anyanyaelvi, drámajáték
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A Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság és a Valdaj Nemzeti Park magyar-orosz 

alkotópályázatára nemzeti parkunk madarai címmel. 

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

Karácsonyi délelőtt-táncházra, „Aprólábak” néptánc gálára, „Hímzett kötény, kiscsizma” 

néptánc versenyre Debrecenbe. 

 ,,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. Térségi Tehetségnapunkon játék repertoárjuk néhány darabja 

kiállításra került. 

 

Csokonai:  

 

 „Búzavirág” néptánccsoport tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika 

Gyermekek létszáma 16 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  

  „Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szarka Péterné, Kisariné Kálmán Enikő 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Búzavirág és Bíborka”  

Lurkó köszöntőn kiscsoportosok köszöntése. „Aprólábak’ néptánc gálán fellépés, nyílt 

foglalkozás szülők részére. 

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

sikeres szereplés. 

 „Aprólábak” néptánccsoport tehetséggondozó műhely bemutatkozására több lehetőség is 

nyílott: „Aprólábak” néptánc gála, Hortobágyi Nemzeti Park által hirdetett „Hímzett kötény, 

kis csizma!” néptánc versenyen sikeres szereplés. 

  „Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely – 2 pályázaton vettek részt, továbbá 3 

kiállításon szerepeltek alkotásaikkal. 

 

Jókai: 

 „Dúdoló” ének zenei tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Műhelysegítő: Tóth Istvánné 
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Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 „Tudorka” Logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

 „Dúdoló” – az év során szerepeltek a Szociális Otthonban, az évszakköszöntő 

rendezvényeken saját óvodájukban, Kátai Gábor Kórházban Adventi műsort, 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 6 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 – Magyar Kultúra Napi ünnepség, . 

 „Varázsceruza” – tehetségműhely éves munkaterve a Nemzeti tehetségprogram MKÖ-15. 

„Csoda-fa” pályázat anyagának megvalósítása.  

 

Kuthen:  

 

  „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 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 „Iglice” zenei képességfejlesztő tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Muliczné Nagy Andrea 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc 
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Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

  „Palánta” néptánc csoport fellépett az „Aprólábak” néptánc gálán, a Zsebi – baba 

rendezvényen. 

 „Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely részt vett a konyhakert, a sport és 

tűzvédelmi rajzpályázatokon. „Játszd újra”kiállítás alkotói voltak a műhelybe járó 

gyermekek. 

 „Iglice” zenei tehetségcsoport bemutatkozása csoport és óvodaszintű ünnepségeken. 

 

SZIM: 

 

 „Barangolók” - környezeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 „Sporttanoda” - mozgásos tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Tóthné Török Judit  

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 „Alkot-lak” – kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit  

Gyermekek létszáma 5 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Barangoló” környezeti tehetségműhely eredménye a javuló kifejező készség, probléma 

érzékenység, egymás véleményének elfogadása, együttműködés a társakkal. Szülőknek 

betekintés nyílt a foglalkozásokra. fényképes bemutatkozás a Térségi Tehetségnapon. 

 „Sporttanoda” mozgásos tehetségműhely segítette a gyermekek egyes sportágak alapvető 

elsajátítását – labdarúgás, kosárlabda, kerékpározás. 

 „Alkot-lak” térbeli – vizuális tehetségműhely a kész alkotásokból időszakosan kiállításokat 

szervezett, melyet megtekintettek az szülők és óvodatársak. Rész vettek a „Játszd újra!” 

intézményi kreatív alkotó kiállításon és a KTTT szakmai napon. szülőkkel együtt alkot órát 

tartottak. 

 

Takács: 

 „Délutáni pattogó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Gyermekek létszáma 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

 „Így kell járni” – tehetséggondozó műhely- népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

Vezeti: Szabó Erika 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 40-50 perc 

 „Kobakcsalogató”- logikai tehetséggondozó műhely 
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Vezeti: Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

 „Délutáni pattogó”- nyílt foglalkozást 1 alkalommal tartott a szülök és pedagógusok 

számára. 

 „Így kell járni”- bemutató foglalkozás az óvónők részére a Térségi Tehetségsegítő Tanács – 

szakmai Programja keretében, 2016.03.18-án záró foglalkozás a szülők részére. 

 „Kobakcsalogató” – logikai tehetséggondozó műhely nyitott műhelymunkát szervezett a 

szülők számára.  

 

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: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 „Mozgolódó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Dobrai Nóra  

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 „Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma: 29 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.  

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

tájékoztatást a szakmai műhely munkájáról. A műhely a „Természetre hangolva” pályázati 

program megvalósításába kapcsolódott be. 

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

szereplésein, az óvodai ünnepeken, évszaki hangversenyeken, pedagógusnapon. 
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 „Mozgolódó” – tehetséggondozó műhelyben a vezető előtérbe helyezte a labdahasználat 

megismertetését, a labdavezetés technikák elsajátítását. 

 „Bíborka” –gyermektánc tehetséggondozó műhely részt vett az Apró lábak néptánc gálán, 

anyák napi köszöntőn, Komázón, Hortobágyi Nemzeti Park által hirdetett „Hímzett kötény, 

kis csizma!” néptánc versenyen, melyen sikeresen szerepelt. 

 

Zöldfa: 

 

 ,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 8-fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

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

Vezeti: Vályi – Nagy Tímea 

Gyermekek létszáma: 6 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

 ,,Szórakoztató-szóra késztető” anyanyelvi tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Tóth Jánosné 

Gyermekek létszáma: 7-fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek rendezvények 

 

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

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

készítése. 

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

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

megtekinthették. „Természetre hangolva” című nyertes pályázat programjának megvalósítása 

által a gyermekek élmény és fantázia világának képi szabad önkifejezése. Lehetőségük nyílott 

a Térségi Tehetségnap alkalmából szervezett kiállításon, valamint a „Játszd újra” kiállításon 

az alkotások kihelyezésére. 

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

élményű tanulás bemutatása. Tehetséggondozó Program pályázata: „Pásztortűz” címmel.  

Szülők bemutatás a műhelymunkába. 

 

A tehetségműhelyekbe járó gyermekek száma: 279 fő 

A tehetségpont szervezeti fejlődése: 

 A nevelési év kiemelt feladatának tekintettük a különböző tehetségterületek együttműködése 

a program közös megvalósítása során, melynek során a tehetségígéretes gyermekek 

elősegítették egymás kiemelkedő adottságának kibontakozását. 
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 Az azonos területen működő tehetséggondozó műhelyeket vezető óvodapedagógusok 

konzultációk alkalmával megosztották egymás között tapasztalataikat, ezzel is elősegítve, 

hogy intézményünkben minél magasabb színvonalon tudjuk fejleszteni a tehetségígéretes 

gyermekeket.  

 Tehetség tanácsadás keretében más intézmények segítse a tehetséggondozó tevékenység 

elindításában, a pedagógusok szemléletformálásában.  

 Térségi szinten széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekedtünk a tehetséggondozásban 

résztvevő társintézményekkel, tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil 

szervezetekkel, magánszemélyekkel. 

 A tehetséggondozásban részt vevő szakemberekkel való együttműködés, szakmai 

tapasztalatcsere a térségi tehetséggondozás továbbfejlődésének elősegítése érdekében. 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába bekapcsolódtunk, konferenciákon, 

szakmai műhelyeken vettünk részt. Hozzájárultunk a Tanács munkaprogramjának 

megvalósításához előadással, programszervezéssel. 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működtünk, minősítésünket 2013 szeptemberében 

vehettük át, mely 3 évig érvényes. 2016 májusában a megújítás érdekében jelentkeztünk az 

akkreditációs eljárásba. 

 Az akkreditációs folyamat során az on-line felületre 34 megvalósított tehetséggondozó 

programot töltöttünk fel. Bemutattuk az elmúlt három évben megvalósuló tehetségpontokkal 

az intézmény környezetében működő óvodákkal való együttműködésünket, tehetséggondozó 

tevékenységük segítését, támogatását. A minősítéshez valamennyi műhelyvezető hozzájárult 

magas szintű szakmai munkájával, tevékenységével, dokumentációjával. 

 Gazdagító tehetséggondozó programok kidolgozása, pályázati programok elkészítése, 

megvalósítása.  

 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 

 2015 őszén a Püspökladányi Egyesített Óvoda Tehetségnapján vettünk részt a 

tehetségműhelyek vezetőivel. 

 Az intézményben három olyan pályázat valósult meg, a Nemzeti Tehetség Program 

keretében, amely a különböző tehetségterületek együttműködését, a program közös 

megvalósítását feltételezte.  A „Csodafa” pályázati programban a Jókai úti óvoda „Dúdoló” 

zenei, a Kinizsi úti óvoda „Szivárvány” zenei, „Varázsceruza” kézműves és a Kuthen úti 

óvoda „Gyermekkarkötő” kézműves tehetségműhelyei vettek részt 24 gyermekkel Molnárné 

Győri Erika, Péter Lászlóné, Szabó Renáta és Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó 

óvodapedagógusok vezetésével. A „Természetre hangolva” pályázati program a Zöldfa úti 

óvoda „Kis fürkészek” természeti, „Kreatív csöppségek” kézműves, a Táncsics krt. 19. óvoda 

„Nyitni – kék” természeti, „Varázskezek” kézműves és a Táncsics krt. 17. óvoda „Kreatív 

kuckó kézműves tehetségműhelyei vettel részt 30 gyermekkel Andrási Tiborné,  
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Nagy Tiborné, Vályi – Nagy Tímea, Mándi Katalin és Háló Éva tehetséggondozó 

óvodapedagógusok vezetésével. A pályázati projektek sikeresen valósultak meg. 

 2016. március 18-án Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács „Hálózati együttműködés 

Karcag és térsége tehetségeiért” NTP-HTT-15-0014 pályázat keretében szerveztünk szakmai 

fórumot, melynek témája: Hálózati együttműködés lehetőségei a tehetségpontok és a 

tehetségsegítő tanácsok tevékenységében, támogató kapcsolatok bővítése volt. 

 Az esemény délután szakmai programmal folytatódott. Öt tehetséggondozó műhely mutatta 

be jó gyakorlatát az érdeklődő óvodapedagógusok számára. 

A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Szakmai Fórumát színesítette a tehetséggondozó 

műhelyek bemutatkozása, fejlesztő eszközök, gyermeki alkotások, alkotóművészek kiállítása.  

A program fénypontja a „Csodafa” című előadás, amely az intézmény kettő zenei 

tehetséggondozó műhelyeinek közös produkciója volt. A műsor februárban a Magyar Kultúra 

Napján már egy alkalommal megörvendeztette Karcag város lakosságát. A Szakmai Fórumon 

is nagy elismerés övezte az óvodapedagógusok és gyermekek szívhez szóló előadását. 

Bemutatkoztak tehetséges óvodapedagógusaink énekes, zenei és mese előadással. 

Intézményünk Kunrózsa kamarakórusa és a 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. 

 

Bács- Kiskun Megyei TIT XLIV. Óvodapedagógiai Nyári Egyetemen Gulyás Ferencné 

intézményvezető tartott előadást az OOTT hálózatépítésének fontosságáról. 
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3.3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

 

Minőségügyi munkaterv 

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

fogalmazta meg a 2015/2016-os 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 megújítása az Oktatási Hivatal által 

megjelentetett Intézményi önértékelési kézikönyv alapján, valamint a szeptember 

hónapban megjelenő segédanyagok szerint. 

 Intézményi önértékelési standard megismerése, intézményi alkalamzása, önértékelés 

elvégzése. 

 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 teljesítmény értékelés és a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer összehangolása 

megtörtént az intézményben, elkészítettük az intézményi elvárás rendszert pedagógus, 

intézményvezető és intézmény szinten. 

  Az Oktatási Hivatal által kiadott Intézményi Önértékelési kézikönyv alapján valósítottuk meg 

az önértékelést elkészítettük a belső elvárás rendszerünket.  

 Az intézmény nevelőtestülete nevelési értekezlet keretében ismerkedett meg az önértékelés 

céljával, folyamatával, majd megalakult az önértékelő csoport a BECS, melyet 

mesterpedagógusok, intézményvezető helyettesek és minőségfejlesztő szakember alkotják. 

Irányításukkal team-ek működtek, melyeket minden tagóvodából illetve pedagógiai 

programból képviselt egy-egy óvodapedagógus, aki a feladat iránt elkötelezett, képviselni 

tudja nevelőközösségének véleményét, pedagógiai programjának szakmai szellemiségét. A 

team munka keretében meghatároztuk a standardokhoz képest sajátos elvárásokat, amelyek a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi célokat. foglalják magukba. Az 

intézményi elvárás az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés alapja is ezért ennek 

megfelelően megfogalmaztuk a vezető, a pedagógusok és az intézmény munkájára vonatkozó 

intézményi elvárásokat is. A team munka során elkészített intézményi elvárás rendszert a 

nevelőközösség megismerte és elfogadta.  
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 Részt vettünk az önértékelési pilotban, melynek keretében elvégeztük a pedagógus, vezető, 

intézmény önértékelés feladatait. 

 Intézményi ösztönző rendszerünk 12 éve működik. Ennek keretében a tagóvodák alkalmazotti 

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

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

Pedagógusnapi Ünnepségének keretében kerül sor. 

 Zöld Óvoda kritérium rendszer szerinti önértékelést 5 óvoda végezte el, mely alapján pályázat 

benyújtására került sor, eredményes értékelés esetén valamennyi óvodánk Zöld óvodává válik 

2016-ban. 

 

A minőségcél teljesülése indikátora:  

 5 óvoda pályázatot nyújt be a „Zöld Óvoda 2016” 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 2016” cím elnyerésére sikeres pályázatok kerültek benyújtásra 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása megvalósul a célok meghatározásában, az 

önértékelés folyamatában. 

 Intézményi díjak odaítélése megtörtént 

 Külső, belső továbbképzések szervezése, támogatása, szakmai bemutató foglalkozások 

megvalósultak. 

 

Az alábbi teamek működtek:   

 Pedagógusminősítést támogató team 

 Ösztönző team 

 Önértékelő team 

 

3.4. Pályázatok 

 

 A Karcag Város civil szervezeteinek 2015. évi államháztartáson kívüli szervezetek 

támogatásáról szóló felhívása által a „Gyermekünk mosolya – Egészséges gyermekekért” 

Alapítvány 70.000.- Ft támogatásban részesült.  7722..000000  FFtt  éérrttéékkbbeenn  kkéésszzüülltt  1166  ddbb  lláánnyy  

sszzookknnyyaa  ééss  44  ddbb  ffiiúú  iinngg,,  mmeellyyeekk  aa  TTáánnccssiiccss  kkrrtt..  1199--eess  óóvvooddaa  nnééppii  rruuhhááiitt  ggaazzddaaggííttoottttáákk  eezz  áállttaall  

mméégg  sszzíínnvvoonnaallaassaabbbbaakk  lleetttteekk  ffeellllééppéésseeiinnkk.. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által meghirdetett Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi 

hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása 

című NTP – MKÖ-15-0210 pályázati számon szereplő Csodafa elnevezésű pályázatunk 2015. 

október és 2016. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában.  
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 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által meghirdetett, A Köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó 

programok támogatása című, NTP-KKI-B-15-0185 pályázati azonosító számon szereplő 

Természetre hangolva elnevezésű nyertes pályázatunk 2015 november és 2016. május 31. 

között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában. A pályázati program 2 természeti 

és 3 térbeli vizuális tehetséggondozó műhely bevonásával valósult meg, 30 gyermek 

részvételével.  

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által meghirdetett, „A hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” felhívásra a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatot nyújtott be NTP – HTT – 15-0014 azonosító 

számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott 

pénzösszeg: 1.843.000. - Ft 

 A Madarász Imre Egyesített Óvoda sikeres pályázatot valósított meg 2016. április.16-án, 

melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program NTP-SR-150056 „Sportágakat népszerűsítő 

rendezvények támogatása” céljából írt ki. 

 A pályázati programban négy tehetséggondozó műhely vett részt, melyek három különböző 

tagóvodában működnek. A tehetségműhelyeket 5 – 6 éves gyermekek alkotják, csoportonként 

6 - 6 fővel. Így 24 gyermekekkel valósítottuk meg programunkat zenei, és térbeli-vizuális 

területen.  

 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 

 

 „Játékos Hortobágy” pályázatban részt vett: Táncsics krt.17. KÖR-TE kuckó, Csokonai úti 

óvoda: Bóbita csoport, Jókai úti óvoda: Pitypang és Süni csoport, Takács Péter úti óvoda, 

SZIM óvoda: Barangoló természeti tehetséggondozó műhely, Táncsics krt. 19: Nyitni kék. 

 „Hímzett kötény kiscsizma” Székhely Mákszem, Táncsics 19. óvoda Bíborka és a Csokonai 

úti óvoda Aprólábak tehetséggondozó műhelyei vettek részt.  

 

Legszebb konyhakert programban részt vesz: 

Székhely, Jókai úti óvoda, SZIM óvoda, Takács Péter úti óvoda, Táncsics krt. 19. óvoda, 

Zöldfa úti óvoda.  

 

„KUNBARIKUM” pályázatra valamennyi óvodánk kézműves pályamunkát nyújtott be, mellyel 

helyezést értek el.  

 

Zöld óvoda pályázat 2016. 

Székhely, Kinizsi, Jókai, SZIM Táncsics krt. 19. 

 

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 

valósult meg.  A projekt megvalósítóival, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a kivitelező céggel 

folyamatos volt a kapcsolattartás, rendszeresek a konzultációk, projekt koordinációk.  
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A nagy lendületet vett kivitelezés lehetővé tette, hogy 2015. október végén átadásra került a felújított, 

modern épület, a csoportok birtokba vehették szép, újjáépített óvodájukat.  

 

 Székhely (Táncsics krt. 17. sz. óvoda) -„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” c. pályázatra Karcag Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2015-ben, 

mely támogatás kapott. A beruházás összköltsége 31.578.947.- Ft, nelyből pályázati 

támogatás 30 millió Ft. A projekt keretében a Táncsics krt. 17. sz. óvoda épületének 

nyílászáró cseréje, fűtés korszerűsítése, eszközbeszerzése valósul meg, a munkálatok 

befejezése 2016. augusztus 15-re várható. 

 

 Kinizsi úti óvoda - „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt teljes körű 

konyha felújítási terv készülék el és került benyújtásra Karcag Városi Önkormányzat által. A 

beruházás teljes költsége 23.639.158.- Ft, melyből vállalt önerő 3.545.874.- Ft. A pályázati 

projekt során tervezett a konyha infrastrukturális fejlesztése: festés, burkolás, nyílászáró, 

válaszfalak, válaszfalak, szennyvízelvezetés, gázellátás, fűtésrendszer, szellőzés átalakítása, 

elektromos hálózat, világítás cseréje, konyhai berendezések és eszközök beszerzése. 

A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

 SZIM óvoda - „Óvodai kapacitást bővítést célzó beruházások támogatására” nyújtotta be 

pályázatát Karcag Város Önkormányzata a SZIM óvoda férőhely bővítésére. Az óvoda a 

kertvárosi település egyetlen óvodája, a gyermeklétszám folyamatos növekedést mutatott az 

elmúlt években. A projekt keretében egy 20 fős csoportszobával, öltöző, mosdó és közlekedő 

helyiséggel bővül az épület, valamint sor kerül a csoportszoba berendezéseinek 

eszközbeszerzéseire. A pályázati projekt összköltsége: 32.941.999.- Ft, melyből az 

Önkormányzat által vállalt önerő 4.942.000.- Ft.  

 

 Zöldfa úti óvoda - „A foglalkoztatás és az életminősítés javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP 1.4.1.-15. pályázat” keretében 

készült el az óvoda teljes körű infrastrukturális felújítását érintő pályázati projekt. A projekt 

tervezett összköltsége 200.000.000.- Ft. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

 Táncsics krt. 19. sz. tornaszoba felújítása -A pályázatok benyújtásra került. A pályázat 

elbírálása megtörtént, várólistára került.  

 

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.  

 

Rajzpályázatok 

 

 „Én kis kertet kerteltem” – Legszebb konyhakertek rajzpályázat 

 Generali a Biztonságért Alapítvány - Szimba rajzpályázat  

 „Anyakanyar” pályázati felhívásra „Szárnyaló pillangók és fantázia” rajzpályázat 
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 Hortobágyi Nemzeti Park – Valdaj Nemzeti Park magyar – orosz alkotópályázatára nemzeti 

parkunk madarai című rajzpályázat. 

 

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 a 2015-2016 tanévben: 

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: 28fő. 

 

Eloszlás óvodánként: 

 

Óvoda megnevezése Foglalkozáson részt vett gyermekek száma: 

Csokonai Úti Óvoda: 2 fő 

Jókai Úti óvoda: 2 fő 

Kinizsi Úti Óvoda: 8fő 

Kuthen Úti Óvoda: 5 fő 

Takács Péter Úti Óvoda: 4 fő 

Táncsics Krt. 17: 4fő 

Táncsics Krt. 19: 2 fő 

Zöldfa Úti Óvoda: 1 fő 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

103 

 

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: 8fő 

Csoportok száma: 2 csoport 

 

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. 

 

Kötelező óraszám heti beosztása: 

 

Hétfő: 

8.00-12.00: SZIM, T17- egyéni foglalkozások gyermekekkel, pedagógus/ 

szülő konzultáció 

 Kedd: 

8.00-12.00: Kuthen Úti Óvada, T19- egyéni foglalkozások gyermekekkel, 

pedagógus/ szülő konzultáció 

Csütörtök 

8.00-12.00: Kinizsi Úti Óvoda, Csokonai Úti Óvoda- egyéni és csoport 

foglalkozások gyermekekkel, pedagógus/ szülő konzultáció 

Péntek: 

8.00-10.00: Takács Péter Úti Óvoda- egyéni foglalkozások gyermekekkel, 

pedagógus/ szülő konzultáció 

  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 

2015. 

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 

 

 

 

 

2015. 

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 

 

2015. 

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 

2015. 

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. 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokások (az étkezés 

minőségének, 

2015. 

november 

30, ill. 

folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

A napi rendek heti rendek 

kiegyensúlyozott életmódot 

biztosítottak.  Kulturált 

étkezéshez biztosítottak voltak a 
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mennyiségének és 

feltételeinek 

ellenőrzése) 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető 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 

 

 

 

 

2015. 

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 

 

 

2016. 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 

 

2016. 

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.  

SNI gyermekek 

ellátásának 

figyelemmel kisérése 

 

 

2015. 

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 

2016. 

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 
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óvodapedagógusok 

munkájának 

figyelemmel kisérése 

terveikben meghatározottak 

szerint magas szakmai szinten 

irányították a szakmai 

munkaközösségeket.  

Terv-eredmény: 

beszámoló a nevelési 

eredményekről 

tagintézmények 

munkájáról 

2016. 

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 

2016. 

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 

2016. 

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 

2016. 

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 

 

2016. 

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 

2016. 

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. 

 

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.  

 Esélyteremtés módszereinkben gazdagodott. 
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  Az óvodapedagógus –pedagógiai asszisztensek - dajka közötti együttműködése a munkaköri 

feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan javult.  

 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 

 

 projektek, jó gyakorlatok dokumentálása 

 szakmai publikációk 

 egyenletes terhelés biztosítása azonos munkakörön belül 
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3.8. Külső ellenőrzések az intézményben 

 

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

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi normatív állami hozzájárulás, a 

kötött felhasználású támogatások igénybevétele, elszámolása megfelel-e a vonatkozó 2014. évi C. 

törvény előírásainak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló, tételes pénzügyi vizsgálat. 

Az ellenőrzés időtartama: 2016.01.25.-2016.02.26. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Az ellenőrzés az alábbi feladatokra terjedt ki: 

 

 A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján biztosított 

2015. 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. 

 2014/2015. nevelési év - nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztika szerinti adatok. 

 2015. év utolsó 4 hónapjában a 2015/2016. nevelési év - nyitó (október 1-jei közoktatási 

statisztika szerinti adatok ellenőrzése). 

 Gyermekétkeztetésre vonatkozó adatok ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés eredménye: 

 

Alapító okirat, Törzskönyvi nyilvántartás, Pedagógus azonosítószám vizsgálata megállapítja, hogy az 

intézmény rendelkezik a szükséges nyilvántartásba vétellel, azonosító számokkal. A vizsgálat 

megállapította és javasolja, hogy azon gyermekek esetében, akik nem rendelkeznek karcagi 

lakóhellyel, létesítsenek legalább karcagi tartózkodási helyet, mely alapján igénybe veheti az óvodai 

szolgáltatást, valamint az alapító okirat módosítása terjedjen ki az illetékességi terület kiterjesztésére. 

 

A vizsgált időszakban a nyilvántartások vezetése egyenletesen jó, példaértéként szolgálhat más 

intézmények felé a normatív támogatások elszámolása során.  

Kedvezményben részesülők esetébe, megtalálható volt a gyermekvédelmi határozat, a tartós 

betegségről szóló orvosi vélemény. 

A három vagy több gyermekeseknél szülői nyilatkozat megtalálható, hiányosság az alátámasztó 

dokumentáció, pl.: családi pótlék igazolás.  

Kialakításra került a belső ellenőrzés kontrollrendszere. A nyilvántartások vezetése részletes, magas 

fokú igényességet mutat.  
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A kedvezményben részesülők szülői nyilatkozatai megfeleltek a jogszabálynak, maradéktalanul 

megtalálhatóak voltak. 

 

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

 

Az ellenőrzés tárgya és célja:  

Annak megállapítása, hogy a gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök belső rendje hogyan lett 

szabályozva, továbbá a költségvetési gazdálkodás, év végi beszámoló, főkönyvi könyvelés, 

előirányzat felhasználás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, helyi szabályzatoknak. 

 

Az ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló, tételes vizsgálat. 

Az ellenőrzés időtartama: 2016.05.11.-2016.06.17. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Részletes ellenőrzési program 

 Alapító okirat, SZMSZ – ezek megléte, tartalma, jogszabályi vonatkozásoknak megfelelően 

helyi adaptálás. 

 Feladat ellátási és együttműködési szerződés vizsgálata. 

 A 2000.C.tv. 14, §. (5)-ben felsorolt szabályzatok elkészítésre kerültek-e, megfelelnek-e a 

számviteli törvény és végrehajtási rendelet előírásainak. 

 Ellenőrzési jogkörök szabályozása. 

 Költségvetés, éves beszámoló, havi jelentések, jogszabályi megfelelősége. 

 Intézmény gazdálkodása, gazdasági események jogszabályi megfelelősége. 

 Személyi jellegű kiadások megalapozottsága. 

 Vagyonnyilatkozat vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

 

Összefoglaló ellenőrzési jelentés 4604-3/2016. iktató szám alatt átadásra az intézmény részére, mely 

tartalmára a K-8-78/2016. iktató számú észrevétel megküldése megtörtént az intézkedési tervvel 

együtt. 

 

Következő évi tervezett, kiemelt feladatok 

 

Ágazati elvárások alapján: 

 

 Felkészülés a pedagógiai – szakmai ellenőrzésre 2017. évi tanfelügyeleti ellenőrzésekre 

 2017. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 

 Értékelési szabályzat elkészítése (NOKS). 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

 projektek, jó gyakorlatok dokumentálása 

 szakmai publikációk 

 egyenletes terhelés biztosítása azonos munkakörön belül  
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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 2015-2016-os 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. A Kuthen úti óvoda 

átadásával Karcag Város a környék legmodernebb, a XXI. század mi9nden pedagógiai igényét 

kielégítő óvoda épületét adta birtokba a város óvodásainak. 

 

Intézményünk szakmai kapcsolatai széleskörűek, gazdag, sokszínű együttműködést 

biztosítanak. A folyamatos fejlődés érdekében további célként tűzzük ki az egymástól tanulást, 

a jó gyakorlatok átadását nem csak intézményen belül, hanem szakmai partnereink körében is, 

intézményünk térségi szerepét erősítve.  

 

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

partnerek széles körű bevonásával. Nagy öröm számunkra, hogy az óvodai rendezvényeink, 

ünnepeink kiemelt jelentőségű figyelmet kapnak Karcag Város vezetésétől és a fenntartó 

önkormányzat képviselő testületétől. 

 

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. 
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Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének  az 

intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásának, 

megvalósításának támogatását. 

 

Köszönöm 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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1. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösségek beszámolója 
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Kézműves munkaközösség  

 

 

 

 

 

Mottónk: 

„Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni- siker.” 

- Henry Ford- 
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2015.08.31.-én az érdeklődő kolleganők részvételével (12 fő) megalakult a munkaközösség. 

 

Tagjai: 

1. Kisariné Kálmán Enikő 

2. Kovácsné Czigle Erika 

3. Mándi Katalin 

4. Molnárné Oros Csilla 

5. Németh Imréné 

6. Spisák Dezsőné 

7. Szabó Renáta 

8. Szarka Péterné 

9. Vadainé Boros Beáta 

10. Vadai Gyuláné 

11. Vályi Nagy Tímea 

12. Nagy Tiborné 

 

A munkaközösség vezetésére egybehangzó szavazással Nagy Tibornét kérték fel. 

 

A kézműves munkaközösség célja: 

Ötletek, ismeretek átadása, az igényes, esztétikus kézműves alkotás képességének további mélyítése 

a műhelytevékenységek közben.  

.Az intézményünkben folyó pedagógiai munka szakmai segítése, fejlesztése a vizuális nevelés 

területén. 

A kézműves munkaközösség feladatai: 

1. A felnőttkori kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, kreatív-alkotó kikapcsolódás, lelki 

feltöltődés a magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

2. Elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása a tervezéstől a kivitelezésig, annak beépítési 

lehetőségének felismerése a mindennapi munkában. 

3. Módszertani kultúránk gazdagítása az egymástól tanulás lehetőségével, bemutató foglalkozás 

keretében. 

4. A kreatív kuckó elnevezésű tehetségprogram akkreditált jó gyakorlatátadása a 

munkaközösség tagjainak, intézményünk óvodapedagógusainak. 

5.  Újabb jó gyakorlatok kidolgozási lehetőségének keresése. 

6. Intézményünk más munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek keresése, 

bővítése, ápolása. 

 

A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

 

Megvalósított 

foglalkozások 

időpontok Felelősök Helyszín Résztvevők 

száma 

1.Alakuló ülés 

Munkaközösség 

vezető 

megválasztása 

Munkaterv 

összeállítása 

2015 08. 31 Munkaközösség 

tagjai 

Táncsics krt.19 11 fő 
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2. Felkészülés az 

országos 

tanfelügyeleti 

szakmai ellenőrzésre. 

A Lépésről lépésre 

szakmai 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

Előadó: 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető, 

köznevelési szakértő. 

2015.09.14 Nagy Tiborné – 

Sebőkné Kis 

Anikó Krisztina 

munkaközösség 

vezetők 

Székhely 12 fő 

3. A Kreatív kuckó - 

jó gyakorlat 

tartalmának 

bemutatása, átadása 

előadás formájában a 

munkaközösségi 

tagok számára. 

Előadó: Nagy 

Tiborné 

Tapasztalás útján 

történő tanulás a 

komplex 

tehetséggondozó 

program keretében. 

- Készítsünk 

„Frászkarikát”- 

témában gyakorlati 

műhelyfoglalkozás.  

Vezeti: Mándi 

Katalin 

A Lépésről lépésre 

szakmai 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

2016.02.29. Nagy Tiborné – 

Sebőkné Kis 

Anikó Krisztina 

munkaközösség 

vezetők 

Mándi Katalin 

óvodapedagógus-

tehetségműhely 

vezető 

Székhely 12 fő 

4. „Magyar akác” 

projekt bemutatása 

Előadók: Vadainé 

Boros Beáta, Dr. 

Kozákné Győző 

Erika 

A Lépésről lépésre 

szakmai 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

2016.04.12. Nagy Tiborné – 

Sebőkné Kis 

Anikó Krisztina 

munkaközösség 

vezetők 

 

Székhely 12 fő 

5. A rajzolás, 

mintázás, kézimunka 

területén ötlettár és 

foglalkozás vázlatok 

kidolgozásának 

folytatása. 

2016.04-05. 

hónapokban 

folyamatosan 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 12 fő 
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6.A kézműves alkotó 

tábor programjának 

összeállítása, 

feladatok 

megbeszélése 

2016 06. Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

Székhely 5 fő 

7.A lépésről –lépésre 

munkaközösséggel 

közösen- lazító-

nevelési évet záró 

program: közösen 

kirándulás 

Berekfürdőbe 

kisvonattal. Kovács 

László egyedi 

tégláinak 

megtekintése, 

fagylaltozás. 

2016.06. Sebőkné Kis 

Anikó Krisztina 

és 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezetők 

Berekfürdő 

 

 

 

A Kreatív kuckó - jó gyakorlat tartalmának bemutatása, átadása és a tapasztalás útján történő tanulás 

a komplex tehetséggondozó program keretében PPT előadás formájában megvalósult. 

A- Készítsünk „Frászkarikát”- témában gyakorlati műhelyfoglalkozás keretében a résztvevő 

kolleganők kipróbálhatták az elméletben megismert fonási technikát. Vidám hangulatban élték át a 

vesszőfonás mesterségének elsajátítását. Meghívott vendégünk, Kiss Borbála-népi kosárfonó – a 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács együttműködő partnere sajnos nem tudott részt venni a 

foglalkozásunkon Célunk volt a kézművesség hiteles helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával 

gazdag világuk megszerettetése. A régi idők hagyományának, hangulatának felnőttek, majd a 

gyermekek elé tárásával, érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt.  

 

„Az elődök kultúrája egy kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra-meg újra meg nem 

szerzi magának” 

Kodály Zoltán 

 

A rajzolás, mintázás, kézimunka területén ötlettár és foglalkozás vázlatok kidolgozása megvalósult, 

az őszi és téli ötleteket felölelően, illetve foglalkozás vázlat minták átadásával célunk volt a 

folyamatosan előttünk álló portfólió megírásához ötletek átadása és módszertani segítség nyújtása. 

Az ötleteket munkaközösségünk tagjai közreadták, ezek rendszerezését és a foglalkozások 

vázlatainak elkészítését Kovácsné Czigle Erika és Nagy Tiborné végezték. 

 

A ”Magyar akácméz, minthungarikum”- projekt bemutatása PPT formájában került ismertetésre. 

Vadainé Boros Beáta és Dr. Kozákné Győző Erika prezentálásában. 

A műhelyfoglalkozás a Lépésről lépésre szakmai munkaközösséggel együttműködve került 

megszervezésre. 

A foglalkozás célja volt a Hungarikumok megismertetése a gyermekekkel, beépítése az óvodai 

mindennapokba. Erre kiváló példát prezentáltak felkért előadóink. Programjuk átadásával nagyszerű 

ötleteket kaptunk a hungarikumok saját óvodai mindennapjainkba való beépítésének. A rajzolás, 

mintázás, kézi munka területén-közös gondolkodás, ötletek kidolgozása e témában elmaradt, melyet a 

következő nevelési évben valósítunk meg. 
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Néhány tervezett műhelyfoglalkozásunk nem valósult meg. Az előttünk álló fontos aktuális 

feladatok, tanfelügyeleti ellenőrzésekre, minősítő vizsgákra való felkészülések prioritást kaptak, mely 

alkalmak munkaközösségünk több tagját is érintették. Az elmaradt foglalkozásokat a 2016/2017 

nevelési évben tervezzük a munkaközösség munkaprogramjába. 

Az „Egy lendület”- festés technikájának megismerése tudásunk, ötlettárunk szakmai gazdagítása- 

gyakorlati műhelymunka megvalósítása szintén a következő nevelési év tervezett feladatai között 

lesznek. 

Mándi Katalin óvodapedagógus Varázskezek kézműves tehetségfejlesztő műhelyében tervezett 

bemutató foglalkozás elmaradt. 

 

E nevelési évben előttünk álló feladat: 

A kézműves alkotó tábor megszervezése és a tábor megvalósítása a kézműves műhelyekbe járó 

gyermekek részére. A tábor programjának összeállítása. Célunk a gyermekek tehetséggondozásának 

továbbfejlesztése és gazdagítása. E tevékenységben 5 munkaközösségi tag vesz részt. Mándi Katalin, 

Szarka Péterné, Vadai Gyuláné, Vadainé Boros Beáta, Nagy Tiborné. 

Szintén megvalósításra vár, a Lépésről lépésre szakmai munkaközösséggel közösen kirándulás 

Berekfürdőbe kisvonattal. Kovács László egyedi tégláinak megtekintése, fagylaltozás. A Lépésről –

lépésre szakmai munkaközösséggel való együttműködésünk ápolása e nevelési évben négy közös 

műhelyfoglalkozás által valósult meg. 

 

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez 

munkaközösségünk munkaprogramja segítséget nyújtott: 

 

 Intézményünk Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Szakmai Fórumán, Szakmai 

Programján munkaközösségünk térbeli-vizuális tehetséggondozó műhelyeket vezető tagjai 

bemutatták kiállítás formájában a gyermekekkel készített alkotásaikat, a megvalósított illetve 

folyamatban lévő sikeres pályázataik gyermeki produktumait. 

 A Játszd újra –kreatív alkotó kiállítás berendezésében a gyermekekkel elkészített alkotásokkal 

és azok kiállításával segítettük az intézményi szintű rendezvényünk sikeres megvalósítását. 

 A tanfelügyeleti pedagógiai-szakmai ellenőrzés területeinek és szempontjainak áttekintésével, 

értelmezésével szakmai, módszertani tudásunk felfrissítését, a tudatosabb, tervszerűbb 

pedagógiai munkánk újra gondolását valósítottuk meg, ezzel megalapoztuk a tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre való felkészülésünket. 

 Felkért előadónk Gulyás Ferencné intézményvezető, köznevelési szakértő magas szakmai 

hozzáértése, tudása maximálisan biztosította számunkra a szükséges ismereteket, 

tájékoztatást, felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk. 

 Az ötlettár és foglalkozás vázlatok kidolgozásával a rajzolás, mintázás, kézi munka területén 

ötlettárunk gazdagítását, szakmai, módszertani segítséget szeretnénk nyújtani az aktuális 

portfólió megírásának szempontjait szem előtt tartva. 

 

A munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok 

megvalósulását: 

 

 Nagy Tiborné- Kreatív kuckó tehetségprogram –akkreditált jó gyakorlatának bemutatása, 

átadása PPT előadás 
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 Mándi Katalin- a komplex tehetséggondozó program szellemében tapasztalás útján történő 

tanulás céllal –készítsünk „Frászkarikát”- téma feldolgozással PPT előadás és 

műhelyfoglalkozás vezetése. 

 A ”Magyar akác”- projekt bemutatásával programjaink megvalósítását segítette: Vadainé 

Boros Beáta 

 Kovácsné Czigle Erika és Nagy Tiborné - A rajzolás, mintázás, kézi munka területén, a 

munkaközösség által gyűjtött anyagok szerkesztése Microsoft Word formátumba és 

foglalkozás vázlatok készítése.  

 A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása. A tábor szervezési feladatainak 

megbeszélése. Mándi Katalin, Szarka Péterné, Vadai Gyuláné, Vadainé Boros Beáta, Nagy 

Tiborné 

 

További terveink: 

 

 Helyi népi kismesterek műhelylátogatása- népi kismesterségekkel való ismerkedés, 

jellegzetes anyag és eszköztáruknak, technikai fogásaiknak megismerése, kipróbálása. Célunk 

továbbra is a kézművesség hiteles helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával gazdag 

világuk megszerettetése. A régi idők hagyományának, hangulatának gyermekek elé tárásával, 

érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt.  

 Bemutató foglalkozásszervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás céljából. 

 Egy lendület-festés technikájának megismerése tudásunk, ötlettárunk szakmai gazdagítása 

 A Hungarikumok megismertetése a gyermekekkel, beépítése az óvodai mindennapokba –a 

rajzolás, mintázás, kézi munka területén-közös gondolkodás, ötletelés-, tervek kidolgozása 

(Pl.: Karcagi birkapörkölt) 

 Aktuális feladatok 

 

 

 

Karcag, 2016. június 7. 

 

 

 

Nagy Tiborné 

     munkaközösség vezető  
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Vezetői szakmai munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

124 

 

1. Szakmai munkaközösség tagjai 

  

Ssz. Név 

 

munkahely Beosztás 

1. Gulyás Ferencné Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető 

2. Andrási Tiborné Székhely, Táncsics krt. 17. Pedagógiai 

intézményvezető 

helyettes, Tagintézmény 

vezető  

3. Kunné Nánási Mónika Csokonai úti tagóvoda  Általános 

intézményvezető 

helyettes Tagintézmény 

vezető, 

szakmai munkaközösség 

vezető 

4. Szabóné Szentesi Mária SZIM tagóvoda BECS vezető 

5. Romhányi Sándorné Jókai úti tagóvoda tagintézmény vezető 

6. Molnárné Oros Csilla Kinizsi úti tagóvoda tagintézmény vezető 

7. Hopka Józsefné Kuthen úti tagóvoda tagintézmény vezető 

8. Balajtiné Sütő Margit SZIM tagóvoda tagintézmény vezető 

9. Posztósné Kovács Éva Takács Péter úti tagóvoda tagintézmény vezető 

10. Halász Andrásné Táncsics krt. 19. tagóvoda Tanügy igazgatási 

intézményvezető 

helyettes, Tagintézmény 

vezető 

11. Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti tagóvoda tagintézmény vezető 

 

2. Szakmai munkaközösség célja a 2015-2016-os nevelési évben: 

 

 A belső intézményi ellenőrzések és értékelések dokumentációjának összehangolása a külső 

értékelés szempontrendszerével. 

 A vezetői team tagjai készüljenek fel a tanfelügyeleti ellenőrzésekre. 

  Az intézményvezető munkájának támogatása, segítségnyújtás menedzselésben, a szakmai 

munkában. 

 Az intézmény külső kapcsolatainak erősítése a térségi óvodákkal, tehetségpont 

intézményekkel. 

 Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében. 

 Ismerkedés a Pedagógiai Oktatási Központ működésével. 

 

     2.1  Szakmai munkaközösség feladata a 2015-2016-os nevelési évben: 

 Kapcsolat felvétel a térségi óvodákkal, szakmai konzultációk szervezése. 

 Intézményi programok megszervezése. 

 Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés: szakmai kulturális programok szervezése. 
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3. Munkaközösségi foglalkozások megvalósulása: 

 

Ssz. 

A szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozások időpontja 

A szakmai munkaközösségi foglalkozások 

témája  

A szakmai munkaközösségi 

foglalkozást vezeti 

1. 2015. augusztus 31. 1. Szakmai munkaközösség megalakulása Kunné Nánási Mónika 

2. Éves munkaterv összeállítása 

3. Szakmai munkaközösség vezető 

megválasztása 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

10 fő munkaközösségi tag részvételével valósult meg az első foglakozásunk.  

Megalakult munkaközösségünk, 100%-ban megválasztottuk a munkaközösség vezetőt és összeállítottuk és 

elfogadtuk az éves munkatervet. 

2. 2015. szeptember 15. Intézményi önértékelés, tanfelügyelet. A 

belső ellenőrzés összehangolása a külső 

értékelés szempontrendszerével. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

 

Előadó: Gulyás Ferencné 

11 fő munkaközösségi tag vett részt a foglalkozáson. Intézményvezetőnk, mint szakértő beszélgetett velünk a 

tanfelügyelet megvalósulásáról. A felmerülő kérdéseinkre megpróbált megnyugtató választ adni és rá világított azon 

feladatokra melyek a tagóvoda vezetőkre várnak egy-egy ellenőrzés során. 

3. 2015. november 05. Őszi nevelési értekezlet szervezési feladatai. 

Az intézményünk jubileumi ünnepségének 

szervezése. OVI-Gála szervezési feladatai. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

11 fő munkaközösségi tag jelent meg a foglalkozáson. Az őszi nevelési értekezlet részletes programját megismerték 

a munkaközösségi tagok, majd átbeszéltük, hogy az értekezlet gördülékeny, sikeres megvalósításáért kinek mi lesz a 

feladata.  Feltérképeztük, mely óvodák ünneplik ebben a nevelési évben fennállásuk kerek évfordulóját és az OVI – 

Gála szervezési feladatait is felosztottuk a vezető társaim között. Összeállítottuk a fellépő óvodák sorrendjét 

figyelembe véve a teremben tartózkodható vendégek számát. Foglalkozás végén koszorút helyeztünk el Imre nap 

alkalmából intézményünk névadójának sírjánál. 

4. 2015. november 28. OVI-GÁLA megszervezése Felelős: Kunné Nánási 

Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A vezetői munkaközösség tagjainak aktív előkészítő munkájával, részvételével sikeresen megvalósult XII. 

alkalommal az OVI-GÁLA intézményi rendezvényünk. Intézményvezetőnk megemlékezett intézményünk 

névadójáról, Madarász Imréről. Köszöntötte Czicze Józsefné nyugalmazott óvodapedagógust arany diplomájának 

átvétele alkalmából. Emléklapot adott át azon tagóvoda vezetőknek, akiknek óvodája fennállásuk kerek évfordulóját 

ünnepelte. A rendezvény a 9 óvoda színes, látványos, szívet melengető műsorával valósult meg. 

5. 2016. február 17. Az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítése, 

feladatainak bővülése. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Előadók: Kunné Nánási Mónika, Gulyás Ferencné, Molnárné Oros Csilla 

11 fő munkaközösségi tag volt jelen a foglalkozáson.  

Először munkaközösség vezetőként rövid előadásban felvázoltam az Oktatási Hivatal új szervezeti felépítését, a 

Szolnoki POK működését. Az előadás után Molnárné Oros Csilla intézményünk szaktanácsadója mutatta be a 

szaktanácsadók és a POK együttműködését, végül Gulyás Ferencné szakértő beszélt arról, hogy a munkája hogyan 

kapcsolódik össze a POK-kal. 
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6. 2016. március 07. Intézményi külső kapcsolatok erősítése 

térségi óvodákkal, Szakmai fórum és az 

Aprólábak Gála szervezésével kapcsolatos 

feladatok elosztása. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A foglalkozáson jelen volt az összes munkaközösségi tag. Intézményi külső kapcsolataink szélesítése érdekében 

felvettük a környező térségi óvodákkal a kapcsolatot és meghívtuk Őket a Szakmai fórumunkra, mely a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanács és intézményünk közös rendezvénye volt. A Szakmai fórum és az Aprólábak Gála 

szervezésével kapcsolatos feladatokat átbeszéltük, felosztottuk egymás között figyelve az egyenletes terhelésre. A 

Szakmai fórum nagyon sikeres volt. A hatásvizsgálat eredménye is igazolja, hogy a meghívott intézmények sok új 

információhoz jutottak, és szeretnének a tehetségponttá válás útjára lépni. Az Aprólábak Gála is színvonalas 

rendezvény volt. Intézményünk valamennyi gyermektánc csoportja bemutatkozott. Meghívást kaptak a 

Püspökladányi óvoda gyermektánc csoportja, valamint városunk általános iskoláinak néptánc csoportjai is 

7. 2016. június 14. Látogatás a felújított Tájházba. Éves 

programok értékelése. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A Tájház látogatása nem valósult meg, mert hivatalosan nyár közepén fogják átadni a látogatók számára. Ezért a 

foglalkozást a Györffy István Nagykun Múzeumba szerettem volna megvalósítani, de az időszakos kiállítás sajnos 

megszűnt, így a Táncsics krt. 19-es óvodában találkoztunk. Foglalkozás alkalmával értékeltem az elmúlt nevelési év 

feladatait, illetve utolsó feladatként a tanévzáró értekezlet és a Pedagógus napi ünnepségünk szervezési feladatait 

beszéltük meg. 

 

4. Szakmai munkaközösség munkájának, a tagok tevékenységének értékelése 

A munkaközösség éves munkáját sikeresnek értékelem. Az intézményi rendezvények magas szakmai 

színvonalon valósultak meg.  A Pedagógiai Program cél és feladatrendszere mellett igyekeztem a 

munkatervet megvalósítani. 

A szakmai munkaközösség foglalkozásain a tagok aktívan vettek részt. Az éves tervben megfogalmazott 

célok, feladatok sikeres megvalósításához nagymértékben hozzájárult a munkaközösségi tagok nyitottsága, 

érdeklődése a témák iránt.  

A Táncsics krt. 19 tagóvodában megtartott szakmai munkaközösségi foglalkozásaink megszervezését 

köszönöm a tagóvoda vezetőnek, Halász Andrásnénak.  

Az OVI-GÁLA, valamint a Szakmai fórum és az Aprólábak Gála előkészítésében, lebonyolításában aktív 

szerepet vállaltak a munkaközösség tagjai. 

 

5. További tervek, javaslatok 

 Vezetői tapasztalatcsere 

 Lehetőség szerint szakmai konferencián való közös részvétel 

 Szakmai fórum szervezése 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 Az ebben az évben elmaradt program megvalósítása- látogatás az újonnan felújított Tájházba. 

 

 

 

Karcag 2016. június 9. 

 

 

 

       Kunné Nánási Mónika 

          szakmai munkaközösség vezető 
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Mesevarázs Szakmai munkaközösség 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

„A gyermektársaság, gyógyír a lélekre.” 

(Dosztojevszkij) 
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A Mesevarázs munkaközösséget hét tagóvodából érkező óvodapedagógus alkotja. A hét óvoda három 

különböző programmal dolgozik, de mindegyik programban jelentőséggel bír a mesélés-verselés. 

A program összeállításánál az általam felajánlott programok és a tagok által ajánlott lehetőséget 

vettük számba, és választottuk ki azt, ami mindenki számára érdekes, elfogadható, ugyanakkor a PP. 

elvárásainak, célkitűzéseinek is eleget tudunk tenni. Így a munkaközösség éves terve igen sokszínű 

lett, mindenki találhatott olyat, ami szívéhez közel áll, ami segíti őt a szakmai épülésben, fejlődésben. 

 

Mesevarázs Szakmai munkaközösség tagjai 

 

1. Csapóné Horváth Mariann (Zöldfa úti óvoda) 

2. Muliczné Nagy Andrea (Kuthen úti óvoda) 

3. Nagyné Pusztai Tünde (Kuthen úti óvoda) 

4. Kovácsné Lovász Erika (Kuthen úti óvoda) 

5. Rauschenberger Gáborné (Táncsics 19) 

6. Molnárné Győri Erika (Jókai úti óvoda) 

7. Tóth Istvánné (Jókai úti óvoda) 

8. Farkas Jánosné (Kinizsi úti óvoda) 

9. Gyökeres Éva (Takács P. úti óvoda) 

10. H. Tóth Jánosné (Csokonai úti óvoda) 

 

Részletes értékelés 

 

2015. 09. 14. 

Látogatás Bárándra Vargáné Katona Irén nyugdíjas kolleganőhöz. immáron második alkalommal 

szerveztük meg ezt a látogatást, hiszen megismerve Őt az óvónői pálya iránti elhivatottságát már első 

alkalommal lenyűgözött bennünket. Tettük ezt a kirándulást azért, hogy személyesen ismerkedjünk 

meg új könyvével, mely egy 12 kötetes műnek az első kiadványa. Ez a könyv a szeptemberi 

tevékenységeket, jeles napokat az azokhoz kapcsolódó népi játékokat, énekeket, népszokásokat, 

Bárándhoz köthető hagyományokat, meséket, azok feldolgozását, természetben játszható játékokat 

stb. felsorakoztató igényes válogatás. Új könyvét a már megismert szeretettel, ízes kifejezéssel a Tőle 

megszokott lendülettel és szakmai elhivatottsággal közvetítette. A tapasztalat tárházával rendelkező 

Irénke nénitől csak tanulni lehetett, munkásságáról, a pályán eltöltött időről, változásokról 

beszélgetni, eszmecserét folyatatni, most is élmény volt.  

2015. 09. 14. 

Gulyás Ferencné Jolika adott tájékoztatást a munkaközösségekben dolgozó kolleganőknek, az 

Intézményi önértékelés, Tanfelügyeleti ellenőrzés témakörében. Ösztönzést kaptunk arra, hogy a 

Tanfelügyelettel, ill. a Minősítéssel kapcsolatos kézi könyvet olvassuk, tanulmányozzuk. Legyünk 

naprakészek a felkészülésben és készítsük el a napi vázlatot. Örültünk, hogy igénybe vehettük 

segítségét, mely hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian megfeleljünk az óvodapedagógusokkal 

szemben támasztott elvárásoknak. (Táncsics 19.) 

2016. 02. 

Mese, történet, versíró pályázat kiírása 

Ösztönöztük a szülőket, a kolleganők, és kiírások által, hogy önállóan vagy a gyermekeikkel közösen 

írjanak, rajzoljanak, értékelés júniusban.  
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„Varázslatos délelőtt a Madarász Imre Egyesített Óvoda nagycsoportosaival” 

 

„Túl az Óperencián” című nagycsoportos óvodásoknak szervezett játékos mese délelőttje.  

Előkészületi munkák: meseválasztás, tevékenységek, program összeállítása, zenei anyag, 

tevékenységek felelőseinek kiválasztása, eszközök előkészítése., az előadást két összejövetel előzte 

meg 

2016.04.28-án Déryné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár által biztosított 

helyszínen, a város 9 tagóvodájából 8-9 fős csapatok várva várt, közös játéka valósulhatott meg.  

A délelőtt apropója most „Az eltáncolt cipellők” c mese volt, melyet a Mesevarázs szakmai 

munkaközösség immáron második alkalommal szervezett meg.  

A munkaközösség célja volt a nagycsoportos korú gyermekek együtt játszásának megszervezésével, 

olyan komplex élmény és tapasztalat nyújtása, mely a gyermekek által kedvelt tevékenységekből 

táplálkozik, épít a gyermekek mese iránti pozitív érzelmeire. 

A mese feldolgozása két részből tevődött össze.  

 

1. Az ismerkedés és egymás köszöntése után rövid csasztuskával mutatkoztak be a csapatok, 

ami egymás és önmaguk bátorítására is lehetőséget adott, majd a gyermekeknek próbákat 

kellet kiállni.    

A sokszínű feladatok fejlesztették, a kommunikációt, kézügyességet, finommotorikát, 

fantáziát, szépérzéket, beleélő képességet, összerendezett mozgást, közösségi magatartást, 

zenei képességeket, de hatással volt az emlékezetre, gondolkodásra is. 

A résztvevő gyermekek felszabadultan játszottak, hiszen a meseszerű keret elvarázsolta a 

résztvevőket.  

 

2. A délelőtt második részében a kilenc óvoda lelkes, felkészült, előadói eljátszották „A 

széttáncolt cipellők” c mesét.  
Izgalmas, sok kis gyermeket megmozgató és sok féle élményt nyújtó együttlétet tudhatunk 

magunk mögött. Örömmel tölt el bennünket ez a nap mely a közösen végzett munka, alapos 

előkészület, lelkesedés gyümölcse.  

Köszönetet mondunk a gyermekeket felkészítő óvodapedagógusoknak is, hiszen a 

mesefeldolgozáshoz szükséges volt a mese részletes ismerete az összehangolt meseelőadás, és a 

fegyelmezett részvétel. 

Reméljük minden résztvevő kellemes élménnyel és szép emlékkel távozott. 

 

„Ez történt a múlt évben” 

A munkaközösségben már minősítet kolleganők tapasztalatainak megismerése, közös eszmecsere, 

volt a cél. 

Ezt a programot végül a Környezet munkaközösséggel közösen szerveztük meg. Cél Karcag 

nevezetes állatának megismertetése, közel vinni az óvodás korú gyermekekhez. Ezért a tavalyi évben 

feldolgozott „Báránykámnak csengettyű cseng a nyakán” c projektet elméleti és gyakorlati síkon 

ismertettem meg a kolleganőkkel. A tapasztaláson alapuló tanulásból is ízelítőt kaphattak, interaktív 

módon bekapcsolódhattak. A közös együttlét nagyon jól sikerült, a kolleganők igazi gyermekként 

viselkedve élték át mindazt, amit, feldolgozni kívántam, ezen a délutánon. Olyan játékokat mutattam 

be melyeket tudnak alkalmazni, nem csak témával kapcsolatban, de a hétköznapokban kisebb 

változtatásokkal képesek átalakítani, más témában felhasználni. Szükség volt a foglalkozás során, a 

figyelemre, megfigyelésre, emlékezetre, kreativitásra, észlelésre, gondolkodásra, beszédkészségre, 

kézügyességre, érzékelésre, szociális érzelmekre, számlálási készségre, stb. Az óvó nénik 

mérhetetlen lelkesedésről és kitörő humorérzékről tettek tanúságot. 
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2016.06. 07-én került sor a meseíró pályázatra érkezett írások felolvasására melyet nagy-nagy 

figyelemmel, érdeklődéssel hallgattunk.  Mivel a történetek írói és az alkotások tartalma, széles 

skálán mozog, így nem rangsoroltuk az írásokat, mindenkit egy személyre szóló emléklappal 

jutalmaztunk. Megemlíthetném az önálló versírást mely illusztrálva volt, gyermeki gondolatokat 

közvetítő mesét, szülő-gyermek közös munkáját, de felnőtt által készített komplex módon 

megjelenített, mély emberi érzéseket felvonultató, igen elgondolkodtató írást is. Nagy élmény volt 

számunkra végig hallgatni mások gondolatait, melyért erőfeszítést tettek. Jó volt látni és hallani a 

választékos fogalmazásokat, az érdekes szófordulatokat, vágyakat, érzelmeket megjelenítő, 

ugyanakkor játékosságot, a humort sem nélkülöző kedves írásokat. Jó volt így együtt létrehozni ezt a 

„közös kis csodát”. 

A kolleganők aktívan vettek részt egész évben a különböző programokban és tevékenységekben. 

Külön kiemelném Nagyné Pusztai Tünde munkáját. Ő volt az, aki a városi rendezvényt különösen 

segítette a mese kiválasztásától, a mese délelőtt meseszerű feldolgozásán keresztül, a mese 

lebonyolításáig. „ Báránykámnak csengettyű cseng a nyakán” c projekt bemutatásánál, a játékok 

összeállításában segítette munkámat. 

A foglalkozásokon való részvételt a beszámolóhoz kapcsolt jelenléti íven rögzítettük, mely jól 

mutatja, ki mikor volt jelen.  

 

 A helyszín általában a Csokonai úti óvoda falai között volt, de a Táncsics 19 sz. alatti óvoda, a 

Déryné Kulturális Központ és Könyvtár, és magán otthon is helyt adott a foglalkozásoknak, 

együttléteknek. 

 Az éves tervben kitűzött céljainkat, feladatainkat teljesítettük.  Igyekeztünk mindig a 

következő foglakozásra koncentrálni, a színvonalas munka érdekében. Ha kellett a megfelelő 

szervezéssel, az alapos előkészületekkel, mások aktivizálásával, vagy éppen az 

együttműködéssel, egymásra való őszinte odafigyeléssel.  

 

A munkaközösség lelkes, szorgalmas tagjai ebben az évben is tartalmas, összehangolt munkát végeztek, 

éves programunkat maradéktalanul teljesítettük, ami még hátra van, az a csapatépítő kerékpározás, 

amire június közepén kerül sor. 

 

Az elkövetkező tanév (2016-2017) feladatai, tervei még nem kiforrottak. A közösség szeretne olyan 

mesét vagy meséket feldolgozni, amivel a város óvodásainknak felejthetetlen élményt nyújthatnánk, de 

szóba került közös bábszínház látogatás, csapat építő tréning, drámajátékos délután, mesevázlatok 

megbeszélése, egymás munkájának jobb megismerése, bemutató foglalkozás. 

 

 

 

Karcag. 2016. június 9. 

 

 

 

H. Tóth Jánosé 

      munkaközösség vezető 
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„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Szakmai munkaközösség  
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A munkaközösség célja:  
Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív adaptált programmal működő három 

tagóvoda (Táncsics krt. 19., Csokonai, Jókai) pedagógiai munkájának tartalmi elmélyítése.  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai megvalósításának erősítése.  

Pedagógiai munkánk magas színvonalú végzése. 

A pedagógiai szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai segítése.  

 

Feladata: 

 Sajátélményű tanulás során az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése 

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának bemutatása 

 A feldolgozott projektek elemzése, reflektív gondolkodás fejlesztése. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 

A munkaközösség tagjai: 

1. Benéné Kecskeméti Anna 

2. Gál Andrásné 

3. Gyarmati Adrienn 

4. Halász Andrásné 

5. Háló Éva 

6. H. Tóth Jánosné 

7. Konczné Pecze Margit 

8. Kunné Nánási Mónika 

9. Nagyné Varga Csilla 

10. Molnárné Győri Erika 

11. Dobrai Nóra 

12. Szalókiné Kovács Erzsébet 

13. Vajó - Rápolti Erzsébet 

 

Ebben a nevelési évben ismételten megalakult az adaptált programmal dolgozó három tagóvoda 

óvodapedagógusaiból az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” munkaközösség. A nevelési 

értekezlet keretében maximális létszámban jelen voltak a művészeti óvodák óvodapedagógusai. Az 

alakuló ülésen választásra került a munkaközösség vezető személye, illetve tervezett program 

összeállítása.  

 
A 

munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

Tervezett foglalkozások megvalósulása Résztvevők 

száma 

Szeptember Alakuló ülés, 

munkaközösség vezető 

választása. Éves terv 

összeállítása. 

Az alakuló ülésen Molnárné Győri Erika 

szakvizsgázott óvodapedagógust választották 

meg munkaközösségi vezetőnek az 

óvodapedagógusok. Szakmai beszélgetés, 

ötletek során összeállítottuk a 2015-2016-os 

nevelési év programját.  

13 fő 

Szeptember 16. Felkészülés a pedagógiai, 

szakmai ellenőrzésre és az 

intézményi önértékelésre.  

Előadó: Gulyás Ferencné 

intézményvezető, 

köznevelési szakértő. 

Intézményünkben több óvodapedagógus 

megméretette magát a minősítési és 

tanfelügyeleti eljárások során. Ez így volt ebben 

a tanévben is. Intézményvezetőnktől mindig 

hasznos információkat, ötleteket kaptunk, 

pontosan, maximálisan tájékoztatta a 

13 fő 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

133 

 

nevelőközösségét.  

Előtérbe került az intézményi önértékelés 

rendszere. Gulyás Ferencné az önértékelés 

bevezetésének feladatait, szempontjait, 

módszereit foglalta össze előadásában.  

Október 2015. és 2016. évi minősítési 

eljárásban részt vevő 

kollégák számára 

tapasztalatok átadása, 

felkészítés a szakmai 

segítségre. 

Ebben a nevelési évben minősítési eljárásban 

illetve tanfelügyeleti ellenőrzésen esnek át a 

kolléganők. Az ők kérésére terveztük ezt az 

eszmecserét, tapasztalatszerzést, hogy egymástól 

tanulhassunk. Tematikus terveket, vázlatokat 

adtunk közre segítséget nyújtva a minősítés előtt 

álló óvodapedagógusoknak.    

8 fő 

November A szüret projekt 

feldolgozásának bemutatása 

saját élményű tapasztaláson 

keresztül az azonos 

programmal működő 

tagóvodák arculatának 

megfelelően. Tematikus 

tervek és vázlatok közreadás.  

A tervezett program ezen a foglalkozáson 

módosult, mert a minősítési eljárással 

kapcsolatosan nehézségek, bizonytalanságok 

adódtak, a vázlat minták megválasztásában. 

Segítségünkre érkezett Gulyás Ferencné 

Intézményvezető, hogy erre a kérdésre, mint 

szakértő tanácsot adjon.    

5fő 

Január-február „Tudorkák-Vidoran” 

megvalósult jó gyakorlat 

bemutatása, megismerése. 

Előadó: Romhányi Sándorné   

Időpont egyeztetés miatt sajnos nem tudtuk ezt a 

foglalkozást megtartani, így tematikus tervek 

kidolgozását tűztük ki célul. Minden 

tevékenységi területen, a tagóvodák arculatának 

megfelelően. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

differenciált fejlesztésre, a mindennapi 

mozgásra, és a megfelelő anyagválasztásra. 

(Csak tiszta forrásból!)   

11 fő 

Március Hungaricumok feldolgozási 

lehetőségei az óvodában. 

A tematikus tervek kidolgozása során tudjuk 

megfelelően beépíteni az óvodai nevelésbe a 

hungaricumokat, figyelembe véve a gyermekek 

életkori sajátosságaikat. Nagyon jó ötleteket, 

gondolatokat, tapasztalatot osztottunk meg 

egymással, amit komplexen fel is tudunk 

használni munkánk során.   

9 fő 

Április A munkaközösség éves 

munkájának értékelése, a 

következő nevelési évre a 

célok, feladatok 

meghatározása.  

Ez az év is eseménydúsan telt el. A Nemzeti 

Tehetség Program által kiírt pályázatok 

megvalósulásában nagy szerepe volt a művészeti 

programban dolgozó óvodapedagógusoknak. 

Felkészülés a „versenyekre”, helyt állni a 

mindennapokban. A jövőre nézve a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott célok magas szintű 

szakmai megvalósításának erősítése, hiszen a 

pedagógiai szakmai ellenőrzések folytatódnak. 

11 fő 

 

 Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Egyesületi Tagságunkat is rendszeresen 

gyakoroljuk, hiszen az Esztétikai Tanácskozásokon, illetve az Országos Tehetségnapokon is 

megjelenünk. 2015 novemberében Budapest adott otthont az Országos Tehetség 

Konferenciának ahol bemutatták, hogy „Hogyan gondozzuk a zenei tehetségígéreteket az 

óvodában?” című módszertani ötlettárat óvodapedagógusoknak. Ez a kiadvány egy olyan 

zenei módszertani kísérleti fejlesztés, amely a gazdagításához ötleteket javasolnak 

tehetségműhely vezetők. Intézményünk óvodapedagógusa, Molnárné Győri Erika zenei 

ötlettára is benne található ebben a szakkönyvben. A tartalmas nap végén, kiegészítő 

tevékenységként intézményünk kórus és a művészeti munkaközösség tagjai részese lehettek 

egy flash mob-nak. 
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 Intézményünk adhatott műsort „Csodafa” címmel a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 

rendezett megemlékezésre. A műsorban felléptek a Jókai úti, és Kinizsi úti zenei 

tehetségműhely gyermekei, a Kunrózsa kamara kórus, és a Gyöngyvirág néptánccsoport 

tagjai.   

 A 2015/2016-os nevelési évben a pedagógiai hetek keretében szakmai bemutató foglalkozást 

tartott művészeti munkaközösségi tagunk Konczné Pecze Margit, mozgás, mozgásos játék 

tevékenység keretében a Csokonai úti óvodában.  

 Megrendezésre került ebben az évben is a II. Térségi Tehetség Fórum, ahol számos szakmai 

előadást, tapasztalatot ismerhettünk meg előadóinktól.  

 A bemutató foglalkozások színvonala szakmailag, tartalmilag magas fokon megvalósult. Ez 

bizonyítja az is, hogy a Pedagógiai napok, illetve a II. Térségi Tehetség Fórumon megjelent 

pedagógusok is megelégedve, új tapasztalatokkal térhettek haza. 

 A Táncsics krt. 19. és Csokonai úti tagóvoda Bíborka és Apró lábak tehetségműhelyes 

gyermekei a Hortobágyi Nemzeti Park néptáncversenyén nagyon szép elismerést kaptak. 

Felkészítők: Kunné Nánási Mónika, Benéné Kecskeméti Anna 

 

Minden évben megrendezésre kerül a művészeti óvodák között a Komázó. Ebben az évben a 

Táncsics krt. 19. tagóvoda adott helyet, ahol komplex műsorral várták a gyermekeket az 

óvodapedagógusok. Elsőként a Kunrózsa kamara kórust hallhatták a gyermekek, majd a lelkes 

gyermeksereg szívesen nézhetett meg egy bábelőadást az óvó nénik közreműködésével. Végezetül a 

táncos lábú tehetségígéretes gyermekek nyertes műsorát csodálhatták meg a jelenlévők. Ezt követően 

a gyermekek kézműves foglalkozásokon, néptáncon vehettek részt. Nagyon jó hangulatban telt ez a 

délelőtt, minden évben remekül megvalósul ez a program.  

A jövőben szeretném, hogy a művészeti program minden területen kiteljesedjen mind a három 

tagóvodában. Úgy gondolom, hogy ez az év tartalmasabbnak, együttműködőbbnek bizonyult. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 11.  

 

 

 

Molnárné Győri Erika 

munkaközösség vezető 
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Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség 
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A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (10 fő) 

 

1. Ökrösné Kara Judit munkaközösség vezető (Kinizsi úti óvoda) 

2. Farkas János (Kinizsi úti óvoda) 

3. Tóth Istvánné (Jókai úti óvoda) 

4. Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti óvoda) 

5.Lövei Gáborné (Csokonai úti óvoda) 

6. Csapóné Horváth Marianna (Zöldfa úti óvoda) 

7. Zsírosné Egyed Ibolya (Székhely) 

8. Rauschenberger Gáborné (Táncsics krt. 19. sz. óvoda) 

9. Vadai Gyuláné (Takács P. úti óvoda) 

10. Tóthné Török Judit (SZIM óvoda) 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

 

Feladata: 

A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekekkel 

kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem területen történt 

törvényi változások megismertetése, átadása a kollégáknak. A törvényben foglaltak gyakorlati 

alkalmazásának segítése óvodákon belül. 

 

1. Alakuló összejövetel (2015.08.31.) 

 

A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség megalakulása. 

A szakmai munkaközösség tagjai a jelenlegi munkaközösség vezetőt, Ökrösné Kara Juditot továbbra 

is megerősítették tisztségében. 

Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. sz. óvoda (Résztvevő tagok száma: 10 fő) 

 

2. Szakmaközi megbeszélés (2015.09.023.) 

 

„Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettséggel kapcsolatos törvényi változásokról történő 

egyeztetés, esetmegbeszélés, esetelemzés, esetszervezés segítése, aktualitások megbeszélése” 

A megbeszélésen az óvodai gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével történt az esetek, 

felmerülő problémák megbeszélése, tapasztalatok cseréje, törvényességi előírások, keretek 

bemutatása. 

Megbeszélésre kerültek a 2015.09.01-től érvénybe lépő törvényi változások a köznevelési törvény és 

végrehajtási rendelete, a gyermekvédelmi törvény és a családtámogatási törvény alapján. 

Többek között olyan kérdésekről esett szó, mint a három éves életkortól kötelező óvodai nevelés, az 

óvodai nevelés alól történő felmentés, az igazolatlan hiányzások kezelése, a jelzések jogszabály által 

előírt eljárás rendje, és az óvodai gyermekétkeztetés. 

A gyermekjóléti szolgálat kérése az volt, hogy a 10 nevelési napot elérő igazolatlan hiányzásról a 

szabálysértési hatóság mellett a gyermekjóléti szolgálat felé is érkezzen jelzés. 

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevők száma: 2 fő) 
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3. Munkaközösségi foglalkozás (2015.09.15.) 

Témája: 

Felkészülés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre és az intézményi önértékelésre. 

Előadó: Gulyás Ferencné Intézményvezető, Köznevelési Szakértő 

Intézményünk kiemelkedő feladatának tekinti, hogy folyamatosan és tudatosan segítse a pedagógus 

előmeneteli rendszer adta lehetőségek támogatását. Vezetőink fontosnak tartják, hogy a törvényi 

változásokat, módosításokat tolmácsolják, figyelmünket ráirányítva azokra. Gulyás Ferencné 

előadásában átláthatóan mutatta be az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, a 

pedagógusminősítés három egymástól független, de mégis egymásra épülő egységét. A tanfelügyeleti 

ellenőrzés és a pedagógus minősítés lépéseit is felvázolta, amelyek segítik a felkészülést. Kiemelte a 

tervszerű, tudatos, folyamatos nevelőmunka jelentőségét, a pontos, precíz dokumentáció szerepét. A 

Tanfelügyeleti Kézikönyv részletesen mutat irányt, hogyan történik a gyakorlatban az ellenőrzés, 

illetve a Minősítési Kézikönyv mintákkal is segíti a felkészülést. Néhány gyakorlati jó tanáccsal is 

ellátta a jelenlévőket az indikátortáblázat használatával, a reflexiók tartalmi támpontjának 

meghatározásával. A résztvevő három szakmai munkaközösség tagjai nagyon hasznos, előremutató 

előadásnak tartották, ami a kihívások valós feltárása, bemutatása mellett nagyon ösztönző, támogató 

is volt. 

Helyszín: T19-es óvoda 

(Résztvevő tagok száma: 8 fő) 

 

4. Munkaközösségi foglalkozás (2016.01.18.) 

Témája: Konfliktuskezelés az óvodában 

(Előadás, konzultáció, esetmegbeszélés, tapasztalatcsere) 

Előadó: Bonné Posztós Réka óvodapszichológus. 

Az előadó a pedagógus-szülő konfliktus helyezte előtérbe. Elemezte, hogy miből adódhat konfliktus, 

gyakorlati példákkal szemléltette a megoldási lehetőségeket. Elmondta, hogy milyen sokat jelent az 

első benyomás, a külső megjelenés, a hanghordozás, a szimpátia. A konfliktus legtöbbször abból 

adódik, hogy a szülő valamiért elégedetlen. Ezek lehetnek valós vagy vélt sérelmek, valós vagy vélt 

okok. Sok jó tanáccsal látott el bennünket. Próbáljunk semlegesek maradni, ha a szülő ideges, mi 

legyünk nyugodtak. Gyakran kérdezzünk, vegyük át az irányítást. Ajánljuk fel segítségünket: mit 

tehetünk? Amennyiben nekünk kell visszajelezni a szülőknek valami kellemetlen információt, 

alkalmazzuk a „szendvics-módszert”. 

A munkaközösségi tagok konkrét szituációkat, eseteket sorakoztattak fel. Közösen elemeztük azokat, 

kerestük az okokat melyek a szülőknél az adott viselkedést kiválthatták. Rávilágítottunk az általunk 

legcélszerűbbnek, leghatékonyabbnak látszó megoldási módokra. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. sz. óvoda (Résztvevő tagok száma: 7 fő) 

 

5. Éves gyermekvédelmi tanácskozás (2016.02.29.) 

 

A tanácskozás programja:  

A Gyermekjóléti Szolgálat összefoglalója az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységről: előadó: 

Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezetője. A tanácskozásra a városunk intézményeiben 

dolgozó, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek elküldték írásbeli anyagukat az 

intézményükben folyó gyermekvédelmi munkáról. Intézményünk is megtette ezt, melyet megköszönt 

a szakmai egység vezetője. A beérkezett anyagok alapján állította össze a tanácskozás anyagát és 

prezentálta számunkra. 

A tanácskozást követően a munkaközösségi tagokkal értékeltük a munkaközösség félévi munkáját. 

Helyszín: Idősek Klubja Kg., Szabó József út 6.sz. (Résztvevő tagok száma: 8 fő) 
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6. Szakmaközi megbeszélés (2016.04.19.) 

 

Témája:  

„A gyermekvédelmi rendszert érintő törvényi változásokról történő egyeztetés, aktualitások 

megbeszélése” 

Kovácsné Szabó Ágnes a KTKT Szoc. Szolg. Központ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 

vezetője ismertette a gyermekvédelmi rendszert érintő törvényi változásokat. 

Szendrey Kálmán a Karcagi Rendőrkapitányság munkatársa a jelenlévők figyelmébe ajánlotta a 

rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadójának Fekete András kollégájának előadásait, melyet az 

oktatási intézmények kérelmezhetnek a Kapitány Úrtól írásban. A résztvevők szórólapokat kaptak a 

Család- és Gyermekjóléti Központ új szolgáltatásairól (Készenléti Szolgálat, Kapcsolattartási 

Ügyelet). 

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat 

(Résztvevő tagok száma 8 fő) 

 

7. Szakmaközi megbeszélés (2016.05.24.) 

 

Témája: 

„A gyermekvédelmi észlelő – és jelzőrendszer tevékenységének segítése, esetmegbeszélés (hozott 

esetekben), esetelemzés, esetvezetés segítése, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés.” 

A megbeszélés formája: kiscsoportos munkamód (köznevelési jelzőrendszer) 

A megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei az Arany János Általános Iskola és a GYJSZ 

családgondozói vettek részt 

Sor került felmerülő problémák, esetek megbeszélésére. A résztvevők a kisgyermekkor kapcsán 

valamint a kisgyermeket nevelő családok életében felmerülő problémákról az óvodai és iskolai 

életben tapasztalható jelzés értékű helyzetekről, lehetőségekről beszélgettek. 

- A megbeszélést követően megtartottuk a gyermekvédelmi szakmai munkaközösség záró 

foglalkozását, értékeltük a munkaközösség munkáját, a tervezett foglalkozások 

megvalósítását. További javaslatokat fogalmaztunk meg. Sor került az Intézmény 

Esélyegyenlőségi Programjának éves felülvizsgálatára. 

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevő tagok száma: 7 fő) 

 

A munkatervben tervezett foglalkozások értékelése 

 

Az éves munkatervben 7 foglalkozást terveztünk, melyek megvalósultak.  

A munkaközösség szervezéségen tartalmas előadást halottunk Bonné Posztós Réka 

óvodapszichológustól.  

Az intézményvezetőt írásban tájékoztattuk az óvodákban folyó gyermekvédelmi munkáról félévkor. 

Elküldtük írásbeli beszámolónkat a Szociális Szolgáltató Központba, a 2015-ös év gyermekvédelmi 

munkájáról. 

A törvényi változásokról tájékoztattuk a kolléganőket. 

A munkaközösség foglalkozásain, és a GY. J. SZ. által szervezett szakmaközi megbeszéléseken az 

m.k. tagjai aktívan részt vettek, érdeklődésük és hivatalos elfoglaltságuktól függően. 

Hozzászólásaikkal, észrevételeikkel hozzájárultak a szakmaközi megbeszélések és a munkaközösség 

munkájának eredményességéhez, tartalmasabbá tételéhez. 

 A féléves beszámolókat a gyermekvédelmi felelősök időben leadták. 
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Pedagógiai Programunk megvalósításához elengedhetetlen:  

 

A gyermekvédelmi felelősök kompetenciáinak meghatározása az új törvényi rendelkezések 

értelmezése, átadása. 

Esélyegyenlőség – hátrány kompenzációs lehetőségeink áttekintése.  

Kapcsolattartások és azok egymásra épülésének átlátása. 

(családgondozók, védőnők, rendőrség, pszichológusok stb.) 

 

Pedagógiai Programunk meghatározza a gyermekvédelmi munkát az óvodában.  

Céljaink, feladataink, megvalósításához összehangolt munkára, tervezésre van szükség az 

óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős között annak érdekében, hogy jobb eredményeket, 

sikereket érhessünk el. 

Éppen ezért munkatervünk összeállításakor azokat a témákat helyeztük előtérbe, melyek a 

gyermekvédelem területén a legtöbb problémát jelentették. 

Igyekeztünk szakemberek bevonásával, szakirodalom javaslattal, új módszerek ajánlásával segíteni a 

kollegák munkáját.  

A gyermekvédelmi munka fontossága jelentős, hiszen a rendszer nemcsak mélyül, hanem szélesedik 

is. Ez az összehangoltság a védőhálót erősítheti. 

A visszajelzések alapján úgy értékelem, hogy munkaközösségünk hatékony támogató munkát végzett 

ebben a tanévben. 

 

További tervek, javaslatok: 

 

A 2016/2017-es tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi 

megbeszéléseken. 

Figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat, az ismereteket átadjuk a kolleganőknek. 

Felkérjük Bonné Posztós Réka óvodapszichológust, hogy a munkaközösség tagjait érdeklő témában 

ismét tartson előadást, hiszen az elmúlt tanévben is hasznos és építő jellegű volt számunkra. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 9. 

 

 

 

         Ökrösné Kara Judit 

        munkaközösség vezető 
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Lépésről- Lépésre Szakmai Munkaközösség 

 

 

 

 

 

Mottónk: „Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd) 
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2015. 08. 31.-én az érdeklődő óvodapedagógusok részvételével megalakult a Lépésről- Lépésre 

szakmai munkaközösség. A munkaközösség a vezetői feladatok ellátására egyhangú szavazat alapján 

vezetőnek választotta Sebőkné Kis Anikó Krisztina óvodapedagógust. 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: 

 

Lépésről-lépésre Programmal dolgozó 

Óvodák 

Lépésről-lépésre munkaközösség 

Tagjai 

Kinizsi úti Óvoda: 1. Migácsné Erdei Gyöngyi 

 2. Molnárné Oros Csilla 

 3. Farkas Jánosné 

  

Takács Péter úti Óvoda: 5. Szabó Erika 

 6. Gyökeres Éva 

 7. Posztósné Kovács Éva 

  

Zöldfa úti Óvoda: 8. Spisák Dezsőné 

 9. Csapóné Horváth Mariann 

 10. Vályi Nagy Tímea 

  

Székhely Óvoda: 11. Andrási Tiborné 

 12. Kovácsné Czigle Erika 

 13. Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

 

 Nevelőmunkánk minőségének továbbfejlesztése, a helyi nevelési programban 

megfogalmazott feladatok magas szintű megvalósítása. 

 Céljaink elérése érdekében a kollégák bevonása, támogatásuk elnyerése.  

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 

 A Lépésről lépésre helyi nevelési program hatékony működtetése. 

 Az óvoda helyi nevelési programjában megfogalmazott célok, feladatok egységes 

értelmezése, megvalósítása. 

 Nevelőmunka szakmai színvonalának emelése. 

 Pedagógusok ellenőrzési szempontsorának közös értelmezése. 

 A Lépésről lépésre Óvodafejlesztő Program adaptálására épülő nevelési gyakorlattal dolgozó 

óvodák szakmai munkájának segítése, ismereteinek elmélyítése, bővítése. 

 Tanfolyamokon, továbbképzéseken való aktív részvétel. 

 Kapcsolattartás városunkban működő Intézményekkel, Civil szervezetekkel, Egyesületekkel, 

melyek kapcsolódnak nevelési programunkhoz. 

 A Lépésről-lépésre Országos Szakmai Egyesület munkájában való aktív részvétel. 

 Jó gyakorlatok bemutatása- Saját élményű tanulási munkaforma: Bemutató.  

 Lépésről- lépésre Programmal dolgozó óvodák, iskolák megkeresése, látogatása. 
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 Partnerkapcsolat bővítése: Pl. Debrecen Lépésről-lépésre Programmal dolgozó Óvoda 

felkeresése- Egymástól való tanulás, Konzultáció, tapasztalatok megosztása, átadása. 

 

A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

 

S.sz. 

A munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

A munkaközösségi 

foglalkozást vezeti/ 

felelős 

A munkaközösségi 

foglalkozások, 

rendezvények 

helyszíne 

Résztvevők 

száma 

1. 2015. Augusztus. 31. 

Alakuló ülés 

Munkaközösség 

megalakulása 

Munkaközösség vezető 

személyének 

megválasztása 

Éves munkaterv 

elkészítése, elfogadása 

A munkaközösség tagjai 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

T. 19-es Óvoda 11 fő 

2. 
2015. 

Szeptember 14. 

Felkészülés az 

Országos 

Tanfelügyeleti Szakmai 

ellenőrzésre. 

A Kézműves 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Nagy Tiborné 

Előadó: Gulyás 

Ferencné int.vez. 

Székhely 12 fő 

3. 
2015.  

Október 21. 

,, Barangoló” című 

rendezvény 

megbeszélése, 

Helyszín: Györffy 

István Nagykun 

Múzeum, 

Időpont: okt. 28. 

Feladatok összeállítása 

gyermekek számára 

játékos feladatok 

összeállítás., 

Állomásvezetők 

választása : 

Szervezési feladatok 

egyeztetése 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Állomásvezetők: 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Péter Lászlóné 

Molnárné Oros Csilla 

Csapóné Horváth 

Mariann 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Spisák Dezsőné 

TÁNCHÁZ: 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Székhely 9 fő 

 

 

 

4. 

 

 

2015. 

Október 28 

 

,, Barangoló ”című 

rendezvény 

megvalósítása 

nagycsoportos 

óvodások 

részvételével. Kinizsi 

Székhely 

Zöldfa 

Takács 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina, 

Munkaközösség vez. 

Popovicsné Nagy Mária, 

Posztósné Kovács Éva, 

Péter Lászlóné, 

Molnárné Oros Csilla, 

Horváthné Csapó 

Mariann,Migácsné Erdei 

Gyöngyi,Spisák Dezsőné 

Györffy István 

Nagykun Múzeum 

Állomás 

vezetők: 

6 fő 

Óvodapedagó

gusok 

Dajka nénik 

Nagycsoportos 

Gyermekek:40 

fő 

Szülők 

5. 

2016. 

Február 29. 

A Kreatív Kuckó –

Akkreditált Jó 

gyakorlat tartalmának 

bemutatása, átadása 

előadás formájában 

a munkaközösségi 

tagok számára. 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Nagy Tiborné 

munk.köz.vez. 

Előadó: 

Nagy Tiborné 

Gyakorlati 

Székhely Óvoda 13 fő 
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1.Tapasztalás útján 

történő tanulás a 

komplex 

tehetséggondozó 

program keretében 

2.Készítsünk,,Frászkari

kát” témában 

gyakorlati 

műhelyfoglalkozás 

a L+L, és a Kézműves 

munkaközösséggel 

együttműködve 

műhelyvezető: 

Mándi Katalin óv.ped., 

tehetségműhely vez. 

6. 

2016 

Április12. 

,,MÉZ, MÉZ, MÉZ, 

TERMETT MÉZ…”- a 

magyar akácméz, mint 

Hungarikum 

a Kézműves szakmai 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

Előadó: 

Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

óvodapedagógusok 

Székhely 

Óvoda 

13 fő 

 

 

 

7. 

 

 

2016. 

Április 14. 

Téma: L + L Program 

specifikumai 

Gyakorlati 

megvalósítás 

Bemutató foglalkozás 

megtekintése 

Téma: ,,Iskolába 

készülünk…” 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

munk.köz.vez. 

Bemutató foglalkozást 

vezette: 

Molnárné Oros Csilla 

óvodapedagógus 

fejlesztőpedagógus 

Szaktanácsadó 

Kinizsi úti Tagóvoda A L+ L 

szakmai 

munkaközössé

g tagjai 

13 fő 

Intézményvez

ető 

Általános 

Iskolai Tanító 

nénik 

Pánt Ildikó 

önk.képv. 

8. 

2016. 

Május hónap 

A lépésről-lépésre 

program dolgozóival 

közösen ÖTLETTÁR 

összeállítása 

Tematikus tervek, 

Projekttervek 

Napi vázlatok 

 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

munkaközösség vezető 

Kinizsi úti 

Takács Péter úti 

Zöldfa úti 

Székhely óvodák 

óvodapedagógusai 

L+ L óvodák 19 fő 

 

 

 

 

9. 

2016. 

Június 

 

A Lépésről-lépésre és a 

Kézműves 

munkaközösség 

közösen –lazító 

nevelési évet záró 

program közösen 

kirándulás 

Berekfürdőbe 

kisvonattal. 

Kovács László egyedi 

tégláinak megtekintése, 

fagyizás. 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina, 

Nagy Tiborné 

(Kézműves 

munkaközösség vezető) 

 

Berekfürdő 

L + L tagjai: 

13 fő 

 

Kézműves m. 

köz. tagjai: 12 

fő 

 

10. 

2016. 

Június 10. 

A nevelési év 

értékelése, éves 

beszámoló elkészítése 

Sebőkné Kis Anikó 

Krisztina 

Székhely  
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A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez munkaközösségünk 

munkaprogramja segítséget nyújtott: 

 

 A tanfelügyeleti pedagógiai- szakmai ellenőrzés területeinek és szempontjainak áttekintésével, 

értelmezésével szakmai, módszertani tudásunk felfrissítését, a tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk 

újra gondolását valósítottuk meg. 

 A helyi programunk felülvizsgálatával, elemzésével lehetőségek tárultak elénk, megerősítést kaptunk, 

hogy mely területeken végzünk kiemelkedő munkát és érünk, értünk el sikereket, ugyanakkor 

kirajzolódtak előttünk, hogy miben kell előrelépést, fejlődést elérnünk. 

 Az ÖTLETTÁR: Tematikus tervek, Projekttervek, Napi tervek kidolgozásával szakmai, módszertani 

segítséget szeretnénk nyújtani az aktuális portfólió megírásának szempontjait szem előtt tartva,  

 

A munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok megvalósulását: 

 

 A tanfelügyeleti pedagógiai- szakmai ellenőrzés területeinek és szempontjainak áttekintésével, 

értelmezésével szakmai, módszertani tudásunk felfrissítését, a tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk 

újra gondolását valósítottuk meg, ezzel megalapoztuk a tanfelügyeleti ellenőrzésekre való 

felkészülésünket. 

 Felkért előadónk Gulyás Ferencné int. vezető, köznevelési szakértő, köznevelési szakértő magas 

szakmai hozzáértése, tudása maximálisan biztosította számunkra a szükséges ismereteket, 

tájékoztatást, felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk. 

 Molnárné Oros Csilla- szaktanácsadó – bemutató foglalkozás  

 Posztósné Kovács Éva – maximális szakmai felkészültség, szakmai megújulás erősítése, támogatása 

 Sebőkné Kis Anikó Krisztina – munkaközösség vezető –szakmai segítségnyújtás elméleti és gyakorlati 

megvalósítás, munkafolyamatokban aktív részvétel 

 Popovicsné Nagy Mária, Posztósné Kovács Éva, Péter Lászlóné, Molnárné Oros Csilla, Csapóné 

Horváth Mariann, Spisák Dezsőné, Migácsné Erdei Gyöngyi, Sebőkné Kis Anikó Krisztina- a 

,,Barangoló” rendezvény megszervezése , feladatainak megbeszélése, rendezvény lebonyolítása 

 

További terveink: 

 

 Célunk továbbra is szakmai munkánk minőségének továbbfejlesztése, a helyi nevelési programban 

megfogalmazott feladatok magas szintű megvalósítása. 

 Bemutató foglalkozás szervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás lehetőségeinek 

kihasználása. 

 Céljaink elérése érdekében a kollégák bevonása, támogatásuk elnyerése 

 Tanfolyamokon, továbbképzéseken való aktív részvétel 

 Lépésről - Lépésre Programmal dolgozó óvodák, iskolák megkeresése, látogatása 

 Partnerkapcsolat bővítése: Debrecen L + L Programmal dolgozó Óvoda felkeresése, Egymástól való 

tanulás, Konzultáció, Tapasztalatok átadása, megosztása 

 Hungarikumok megismerése, megismertetése a gyermekekkel, beépítése Tematikus terveinkbe, 

projektjeinkbe. 

 Aktuális feladatok. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

 

        Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

             munkaközösség vezető 
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Tevékenységközpontú óvodai nevelés munkaközösség 

 

 

 

 

 

Mottó: „Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyiklábunkkal előrelépünk, 

a másikat a helyén hagyjuk.” 

Eötvös József 
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1. Munkaközösség tagjai: 

 

Ssz. Név Munkahely 

1. Hopka Józsefné tagóvoda vezető Kuthen úti óvoda 

2. Kapitányné Zsurzsucz Andrea Kuthen úti óvoda 

3. Kovácsné Lovász Erika Kuthen úti óvoda 

4 Dr. Kozákné Győző Erika Kuthen úti óvoda 

5. Muliczné Nagy Andrea Kuthen úti óvoda 

6. Nagy Anna Kuthen úti óvoda 

7. Nagyné Pusztai Tünde Kuthen úti óvoda 

8. Sántháné Karászi Júlia Kuthen úti óvoda 

9. Szabó Lajosné Kuthen úti óvoda 

10. Vadainé Boros Beáta Kuthen úti óvoda 

11. Balajtiné Sütő Margit tagóvoda vezető SZIM óvoda 

12. Flórián-Huszár Dóra SZIM óvoda 

13. Tóthné Török Judit SZIM óvoda 

14. Szabóné Szentesi Mária SZIM óvoda 

 

2. Munkaközösség célja: 

Szakmai tudatosság erősítése 

Módszertani repertoár bővítése 

Szorosabb együttműködés a pedagógusok között 

Reflexiós, kooperatív, kommunikációs készségjavítása 

Egymás értékeinek ismerete, elfogadása 

 

Feladat: 
Intézményi jó gyakorlatok megismerése 

Szakmai együttműködés támogatása 

Tapasztalatszerzés 

Szakmai megbeszélések 

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés 

Rendezvény szervezése 

 

3. Ütemterv: 

 
Sorsz. Foglalkozások 

időpontja, 

helyszín 

Foglalkozások 

témája 

Foglalkoz

ást vezeti 

Közreműködők, 

meghívott vendégek 

Megvalósulás, 

eredmények 

1. Augusztus 31. 

Táncsics krt. 19. 

Szakmai munka-

közösség 

megalakulása. 

Munkaközösség 

vezető választása 

Éves munkaterv 

összeállítása 

Hopka 

Józsefné 

Munkaközösségi 

tagok  

Jelenlévők: 12fő 

A 2015/16-os nevelési 

évben ismét meg-alakult a 

munka-közösség. A jelen-

lévők egyhangúlag 

Szabóné Szentesi Máriát 

választották vezetőjének. 

Ötletek, javaslatok 

összegyűjtése. Éves terv 

összeállítása. 

2. Szeptember 24. 

Táncsics krt.19. 

Felkészülés a 

tanfelügyeleti 

Gulyás 

Ferencné 

Intézményvezető 

munkaközösségi 

A pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés területének, 
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ellenőrzésre tagok 12 fő módszertanának és 

folyamatának ismertetése. 

A fel-merülő kérdések 

megválaszolása.  

3. Október 13. 

 

Nevelési 

programunk 

felülvizsgálata, a 

program 

specifikumok 

kiemelése 

Hungaricumok 

megismerése, 

óvodai 

feldolgozásra 

ötletbörze 

Szabóné 

Szentesi 

Mária 

munkaközösségi 

tagok 12 fő 

 

Programunk specifikumai: 

Kommunikációs és 

kooperációs képességek 

fejlesztése az óvodai 

mindennapokban. 

Hungarikumok 

megismerése: kamilla 

virág, tanyavilág 

4. Február 3. 

Kuthen úti óvoda 

Intézményi jó 

gyakorlat 

megismerése 

Tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

tapasztalatai 

Szabóné 

Szentesi 

Mária 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Perge Tiborné 

Munka-közösségi 

tagok 12 fő 

SZIM óvoda jó 

gyakorlatának bemutatása 

Tanfelügyeleti ellenőrzés 

tapasztalatainak 

megosztása, szakmai 

konzultáció 

5. Április 

SZIM óvoda 

Bemutató 

foglalkozás 

Balajtiné 

Sütő 

Margit 

Munka-közösségi 

tagok  

Tanyavilág  

Idő hiányában elmaradt 

6. Május 3. 

Kuthen úti óvoda 

Madarak Fák 

Napjának 

előkészítése 

Szabóné 

Szentesi 

Mária 

munkaközösségi 

tagok 11 fő 

Forgatókönyv 

összeállítása, feladatok 

elosztása 

7. Május 18. 

SZIM óvoda 

„Májusi 

csicsergő” 

Madarak Fák 

Napja alkalmából 

óvodaközi 

rendezvény 

lebonyolítása 

Szabóné 

Szentesi 

Mária 

munkaközösségi 

tagok 8 fő 

és Kőszegi 

Dezsőné  

 

Tevékenységekben gazdag, 

játékos délelőtt a két óvoda 

nagy csoportos gyermekei 

számára. Meghívtuk a 

korábbi mk. vezetőjét. 

Videó felvétel készült 

Pánti Imre által. 

 

4. A Pedagógiai Program megvalósítását segítette több foglalkozásunk is: 

 az első megbeszélésünkön egységes formába öntöttük a napi foglalkozások vázlatait 

 szakmai beszélgetést folytattunk a programunk specifikumairól; kommunikációs és 

kooperatív képességek fejlesztési lehetőségeiről  

A pedagógusok szakmai segítéséhez nagymértékben hozzájárult: 

A tanfelügyeleti felkészülés, a jó gyakorlatok bemutatása, a tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatainak 

átadása. 

 

5. Értékelés 

Balajtiné Sütő Margit- előadás, Hopka Józsefné- programszervezés, Kapitányné Zsurzsucz Andrea- 

programszervezés, Tóthné Török Judit- programszervezés, Vadainé Boros Beáta- programszervezés. 

 

6. Tervek: Az elmaradt bemutató megvalósítása. Ötlet gyűjtemény összeállítása az óvodában 

megvalósítható Hungarikumokról. 

 

Karcag, 2016. június 11.  

Szabóné Szentesi Mária 

          munkaközösség vezető 
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Testnevelés – gyógytestnevelés szakmai munkaközösség 
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Munkaközösség tagjai: 

 

4. Balogh Sándorné (Takács Péter úti óvoda) 

5. Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti óvoda)   

6. Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. óvoda) 

7. Konczné Pecze Margit (Csokonai úti óvoda)  

8. Nagy Anna (Kuthen úti óvoda) 

9. Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti óvoda)  

10. Vadai Viktória (Táncsics krt. 19. óvoda) 

11. Szabóné Szentesi Mária (SZIM óvoda) 

12. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti óvoda) 

13. Tóthné Török Judit (Táncsics krt. 19. óvoda) 

14. Tóth Jánosné (Zöldfa úti óvoda) 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. óvoda) 

 

Célunk volt a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai színvonalának javítása, az ügyességi vetélkedő 

megszervezése, feltételeinek javítása. A pedagógusok felkészítése a pedagógiai, szakmai ellenőrzésre 

az intézményi önértékelésre.  

A testnevelés területén módszertani ismeretek bővítése, tapasztalatok átadása. 

Feladatunk volt a sokoldalú, újszerű tapasztalatok szerzése és átadása egymásnak, munkatársaknak. 

A bemutató foglalkozások során egymás munkájának megismerése, az egymástól való tanulás 

lehetőségének biztosítása. 

A mozgás megszerettetése felnőttekkel, gyermekekkel. 

Az ügyességi vetélkedő során a tanító nénikkel és a testnevelő tanárokkal a kapcsolatunk 

kiszélesítése, elmélyítése.  

A saját élményű tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. 

Bekapcsolódni a „Sportágak népszerűsítése” intézmény szintű pályázat gyakorlati megvalósításába, 

lebonyolításába. 

 

Módszerek: A különböző témákat változatos módszerek alkalmazásával közelítettük meg. 

Igyekeztünk az adott feladathoz leginkább illeszkedő módszereket alkalmazni. Beszélgetés, 

magyarázat, megfigyelés, bemutatás, gyakorlás, saját élményű tanulás, cselekvés, összehasonlítás, 

figyelemfelhívás, tapasztalás, élmények megosztása, értékelés. 

 

A tervezett programok megvalósulása a tanév során  

 

1. Augusztus 31. A munkaközösség megalakulása 

 

Helyszín: Táncsics 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 12 fő. 

A munkaközösség augusztus 31-én megalakult. A következő tanév programjait megbeszéltük, a 

munkaközösség vezető személyét megválasztottuk. 

 

2. Szeptember 16. Felkészültünk a pedagógiai, szakmai ellenőrzésre és az intézményi önértékelésre.   

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gulyás Ferencné intézményvezető 

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 12 fő. 
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Az intézményvezető által adott instrukciók alapján átláthatóbbá, könnyebben megvalósíthatóbbá 

váltak az előttünk álló szakmai feladatok. Képet kaptunk az intézményi önértékelés folyamatáról és a 

folyamatba való bekapcsolódás lehetőségeiről. 

 

3. Szeptember 22. A 17.  A „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő feladatainak megbeszélése, 

előkészítése 

 

 Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 12 fő. 

 

A 17. „ Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő új, változatos feladatainak megbeszélése, ötletek 

összegyűjtése, korábbi tapasztalatok figyelembe vétele, szervezési feladatok, egyéni vállalások 

megbeszélése.  

 

 Az előző alkalomhoz hasonlóan a pályákat az óvoda körül határoztuk meg, felhasználva a helyi 

adottságokat, az új feladatokat részletesen megbeszéltük a munkaközösségi tagok ötletei alapján.  

 A szervezési feladatok között szerepelt az érmek elkészítése, és az eszközök biztosítása. A 

meghívók, plakátok elküldése e-mailben történt.   

 

4. Október 14. A 17. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő megszervezése lebonyolítása  

 

      
 

Helyszín: Városi Sportcsarnok  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: A munkaközösség tagjai 12 fő (mindenki részt vett). 

 

17. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőt a nagycsoportos óvodások 

részére. A verseny szervezésében, előkészületeiben a munkaközösség minden tagja aktívan részt vett, 

segítették a felkészítő óvónők munkáját, abban hogy a versenyző gyermekek sikeresen szerepeljenek 

az ügyességi vetélkedőn.  

A Zöldfa úti Óvoda udvara az esős időjárás miatt nem volt alkalmas a vetélkedő megtartására, ezért a 

Városi Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek. A gyermekek és szüleik jó hangulatban, vidáman 

versenyeztek. 

A vándorkupát a Csokonai úti Óvoda csapata nyerte el.  

A rendezvény lebonyolításában kollégáink és a testnevelő tanárok segítettek.  
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Az eredmény kihirdetése során a versenyzők a munkaközösség tagjai által készített érmeket, 

emléklapokat vehették át. A rendezvényt a „Gyermekünk mosolya - Egészséges gyermekekért 

Alapítvány” támogatta. 

 

5. Január 26. A pedagógus minősítés és a tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai, tanácsadás. 

Vázlatok bemutatása. 

Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

Vezeti: Balogh Sándorné és Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 11 fő 

A pedagógusminősítésen és a tanfelügyeleti ellenőrzésen átesett kollégák tapasztalatait, véleményét 

és tanácsait hallgattuk meg ezen a foglalkozáson. Jó olyan kollégákkal egy munkaközösségben 

dolgozni, akik kiváló szakmai felkészültséggel rendelkeznek, és szívesen átadják tapasztalataikat a 

még minősítés előtt álló óvodapedagógusoknak. 

 

6. Április 06. Mobilizáló torna   

Helyszín: Kuthen úti Óvoda tornaterme 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 10 fő és 4 érdeklődő kolléga 

Mozgásos délután szervezése.  

Fontos feladatnak tartom a saját élményű tanulás módszerének alkalmazását a munkaközösség 

foglalkozásai során. Ezen a délutánon mi magunk hajtottuk végre azokat a gyakorlatokat, amelyeket 

egy-egy tartásjavító torna foglalkozás mozgásanyagába is beépítünk. A gyakorlatok pozitívan 

hatottak ránk, hiszen a mozgás során a gerinc izmainak mobilizálását, lazítását végeztük.  

 

7. Április 16. „ Sportolj velünk!” Pályázat megvalósítása. 

Helyszín: Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit, Gyökeres Éva, Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 11 fő 

A pályázat célja volt a sportágak népszerűsítése az óvodás korú gyermekek és szüleik körébe. A 

rendezvény megnyitása után a rajzpályázat eredményének kihirdetésére került sor, melyre igényes 

pályaművek érkeztek az óvodások által ismert mozgásokról.  Különböző sportágakat (talajtorna, 

birkózás, kosárlabda, kézilabda, tollaslabda, röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, kerékpározás) 

próbálhattak ki az óvodás korú gyermekek és szüleik az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén. 

A mozgás, az egészséges életmód és táplálkozás fontosságáról előadásokon (testnevelő tanár és 

dietetikus szakember segítségével) szerezhettek információkat az érdeklődők. A rendezvény ideje 

alatt, gyermekorvos végzett egészségügyi szűrővizsgálatot. A sportdélutánra sokan ellátogattak, az 

érdeklődés igen nagy volt az óvodások és szüleik körében. A munkaközösség tagjai a szervező 

munkába aktívan részt vettek. 

 

7. Május 4. Tartásjavító- és lábstatikai torna, bemutató foglalkozás. 

 

Helyszín: Csokonai úti Óvoda 

Vezeti: Konczné Pecze Margit  

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 9 fő, érdeklődő kollégák 6 fő. 
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A bemutató foglalkozások során lehetőségünk nyílik egymás munkájának megismerése, az egymástól 

való tanulás lehetőségét kiemelten fontosnak tartom.  

Ezen a délelőttön egy magas színvonalú, szakmai tekintetben kimagasló foglalkozást láthattunk, 

melynek minden gyakorlatát fel tudjuk használni a további munkánk során.  

 

A foglalkozást vezető óvodapedagógus szakmai elhivatottsága, személyisége igazi például szolgált a 

gyakornok kollégának és a munkaközösség valamennyi tagjának. 

 

             
 

A munkatervben minden tervezett programot sikeresen megvalósítottunk. 

 

A munkaközösség ebben a tanévben is aktívan dolgozott, mindenben támogatott. A munkaközösség 

foglalkozásai sokrétűek voltak, mind az elméleti mind pedig a gyakorlati területeket érintettük, 

kellően hozzá járultak a pedagógusok szakmai munkájának fejlődéséhez.    

A munkaközösség tagjai igen aktívan vették ki részüket a két rendezvény lebonyolításában, melyek 

csak is közösen, egyenként vállalt feladatok elvégzésével jöhettek létre. A hiányzások csakis igazolt 

hiányzások voltak.  

Az elkövetkezendő tanévben a hagyományainkat igyekszünk megőrizni, a pályázatot újra 

megvalósítani, az intézmény dolgozóinak sport iránti érdeklődését a továbbiakban is szeretnénk 

felkelteni, erősíteni.   

 

Karcag, 2016. június 08. 

      Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

         munkaközösség vezető 
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Drámapedagógiai szakmai munkaközösség  
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A munkaközösség 2015. augusztus 31-én alakult meg 8 fővel, időközben decembertől 9 főre 

emelkedett a létszám. 

 

Tagjai:  

Spisák Dezsőné Zöldfa úti óvoda 

Péter Lászlóné Kinizsi úti óvoda 

Nagyné Varga Csilla  

Mándi Katalin- 

Gál Andrásné- 

Gyulainé Nagy Zsuzsa- 

Vadai Viktória- 

Gyarmati Adrienn- 

Perge Tiborné  Táncsics krt. 19. sz. óvoda 

 

A munkaközösséget vezette: Perge Tiborné óvoda és drámapedagógus. 

A munkaközösség célja: A pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése. A már megismert 

játékok alkalmazása saját csoportban, élmények, tapasztalatok, ötletek átadása. Ünnep körök 

forgatókönyvének, műsortervének cseréje. Segítsünk egymásnak, tanuljunk egymástól. 

 

A munkaközösség feladata: foglalkozások keretében drámajátékok megismerése, gyakorlatban való 

kipróbálása. Segítségnyújtás szakmai, módszertani kérdésekben. Mesefeldolgozás, forgatókönyvírás, 

díszlet, - kellék, - bábkészítés, előadás, bemutatás. 

 

Éves tervünket megvalósítottuk, mely lebontva a következő:  
2015. augusztus 31. 

 Munkaközösség megalakulása 

 éves program összeállítása 

 vezető megválasztása 

 előterjesztette: Perge Tiborné 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

2015. szeptember 24 

 felkészülés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre, és az intézményi önértékelésre 

 előadó: Gulyás Ferencné Intézményvezető, köznevelési szakértő 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

2015. november 4. 

 pedagógusminősítő eljárás sikerének tapasztalatai, élményei 

 előadó: Péter Lászlóné minősített pedagógus 

 játéktár bővítése, alkalmazásának lehetősége 

 meseválasztás 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

2015. december: 

 mese feldolgozás, forgatókönyvírás 

 díszlet, kellék, bábkészítés, próbák 
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2015. december 17. 

 bábelőadás a gyerekeknek 

 a mese címe: Az alma 

 közreműködtek a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19.sz. óvoda 

 

2016. január 22. 

 megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 

 Péterné Edit és Molnárné Erika által megálmodott szívet-lelket melengető, érzelmekre ható, 

energiákkal feltöltő esztétikai élménynyújtó előadás résztvevői lehettünk 

 a munkaközösség tagjai részt vettek a műsorban, ki a tánckarban, ki az énekkarban szerepelve 

2016. március 31. 

 tapasztalatok megosztása a tanfelügyeleti ellenőrzésre való  felkészülésről, előadó: Perge 

Tiborné és Gyulainé Nagy Zsuzsa 

 játéktár bővítése, alkalmazásának lehetősége 

 felkészülés a Komázóra, meseválasztás 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19.sz. óvoda 

2016. április: díszlet, kellék, bábkészítés egyénileg a megbeszéltek szerint 

2016. május: mesepróbák  

2016. május 19. Az aranyszóló pintyőke című mese előadása a Komázón közreműködtek a 

munkaközösség tagja 

2016. május 26. 

 a Táncsics 19.sz. óvoda Margaréta csoport pünkösdi, népi,   dramatikus, játékának 

megtekintése, vezette: Nagyné Varga     Csilla és Perge Tiborné 

 év végi értékelés, jövőre vonatkozó célok, feladatok megbeszélése 

 A foglalkozások helyszíne: a Táncsics 19. sz. óvoda. 

A munkaközösség tagjai egyöntetűen aktívan, kreatívan, segítőkészen álltak a feladatok, célok 

megvalósításához. Visszajelzéseiket örömmel fogadtam, miszerint sikerrel alkalmazták a tanult 

játékokat csoportjukban, tehetségcsoportjukban, minősítő eljárás és tanfelügyeleti ellenőrzés 

alkalmával. Összejöveteleinken megosztottuk egymással tapasztalatainkat, nehézségeinket, 

sikereinket. Azok a kolléganők, akik átestek a minősítésen és ellenőrzésen, biztatták a többieket, 

hogy bátran álljanak az eljárások elé. Portfólió elkészítésében, felkészülésben szívesen segítjük 

egymást.  

Az együttjátszás, az alkotómunka, a bábozás mindig nagy élményt nyújtott mindenki számára. Hat a 

benne résztvevőkre, hatással van a nézőkre, az óvodás gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésére. Ezért szeretnénk, ha lehetőséget és támogatást kapnánk egy praktikus, új bábparaván és 

esztétikus bábok, kellékek megvásárlására. 

A játékokat, a feldolgozott mesék forgatókönyvét minden munkaközösségi tag megkapta. 

Célunk továbbra is az együttműködés, hogy gazdagítsuk egymást élményekkel, feltöltődjünk pozitív 

energiákkal, művészettel, humorral, hogy még szebbé és örömtelivé varázsoljuk óvodás gyermekeink 

hétköznapjait, ünnepnapjait. 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

Perge Tiborné 

       munkaközösség vezető 
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Környezeti nevelés munkaközösség 
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A munkaközösség 12 taggal működött a 2014/2015. nevelési évben. 

 

1. Andrási Tiborné 

2. Ökrösné Kara Judit 

3. Molnárné Oros Csilla 

4. Háló Éva 

5. Perge Tiborné 

6. Romhányi Sándorné 

7. H. Tóth Jánosné 

8. Popovicsné Nagy Mária 

9. Zsirosné Egyed Ibolya 

10. Lövei Gáborné 

11. Vályi- Nagy Tímea 

12. Boldizsárné Vajó  -Rápolti Erzsébet 

13. Huszár Dóra 

 

A munkaközösségünk 2008 szeptemberében alakult. Ettől a nevelési évtől két új taggal bővült a 

munkaközösség, akik a mindennapi nevelésben fontosnak tartják az óvodás korú gyermekek 

környezettudatos szemléletformálását. 

Célunk 

 A foglalkozások során olyan ismeretek birtokába jussunk, amelyek alkalmassá tesznek 

bennünket arra, hogy az óvodáinkba járó gyermekek környezeti kultúráját megalapozzuk. 

 A pedagógiai, szakmai munkánk magas színvonalon végzése. 

 A tagintézményekben a környezeti nevelés megvalósításának szakmai, módszertani segítése. 

 A kerékpározás népszerűsítése, a környezetbarát és fenntartható közlekedési szemlélet széles 

körben történő terjesztése a városunk levegőszennyezettségének és zajártalmának 

csökkentése, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 

 A pedagógiai - szakmai ellenőrzésre való felkészülés. 

 

Feladatunk 

 Az egymástól való tanulás, a tapasztalatok átadása annak érdekében, hogy a környezeti 

nevelést magas színvonalon tudjuk megvalósítani intézményünkben.  

 Hungarikum témában egy tematikus terv kidolgozása és ahhoz a foglalkozás vázlatok 

elkészítése.  

 A pedagógus kompetenciák elemzése, értelmezése, majd alkalmazása a belső ellenőrzések 

során. 

 Az óvodáinkba  

 járó családok figyelmének felkeltése a tiszta környezet iránt. Országos és városi szintű 

rendezvényhez való csatlakozás. 

 Élményszerzés helyszíneinek, tapasztalatszerzés lehetőségeinek felkutatása, megismerése.  

 A kerékpártúra városunk természetvédelmi területén. Karcag határának megismerése. 

 A légszennyezettség csökkentése érdekében, kerékpározást népszerűsítő programok 

szervezése. 

 Egy hetes környezetvédelmi program szervezése 36 nagycsoportos korú gyermekek számára, 

akik fokozottan érdeklődnek a természet és a környezet iránt, biztonságosan tudnak két 

keréken kerékpározni. 
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Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak feladata 

 Ebben az évben is a környezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal 

elősegítették a tagóvodákban folyó környezeti nevelés színvonalas megvalósulását. 

 Aktív részvételükkel szebbnél szebb óvodakertet alakítottak ki az óvodapedagógusok, dajka 

nénik, gyermekek bevonásával. 

 Tagintézményükben szervezték, koordinálták az intézményünkben már hagyományként 

működő környezet– és természetvédelemhez kapcsolódó programokat: 

 Zöld jeles napok szervezését – Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és 

Fák napja, Környezetvédelmi világnap. 

 Kerékpározás népszerűsítése: Autómentes nap, „Bringa tanoda”, „Ügyeskedj a 

kerékpároddal” ügyességi kerékpáros vetélkedő szervezése tagóvoda- és intézményi szinten. 

 A nevelési év során a munkatervi feladatokon kívül az aktuális feladatokról a tagóvodákban 

dolgozó óvodapedagógusok tájékoztatása, szervezési feladatok ellátása: pl. Európai 

Hulladékcsökkentési hét.  

 

1. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2015.augusztus 31. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 13 fő 

A foglalkozás témája: Alakuló ülés. Környezeti nevelés munkaközösség éves tervének elkészítése. 

Az első foglalkozásunkon megtartottuk az alakuló ülésünket, egyeztettük az éves munkaprogramot. 

Megbeszéltük a szeptember hónapban esedékes, az intézményben már hagyományként működő, 

programok teendőit, szervezési feladatait, melynek koordinálását a munkaközösség tagjai vállaltak: 

Autómentes nap, „Ügyeskedj a kerékpároddal” tagintézmény szintű vetélkedő.  

A programokat a tagintézményekben a helyi lehetőségeket figyelembe véve valósították meg.  

 

Autómentes nap 

A programokat a tagintézményekben a helyi lehetőségeket figyelembe véve valósították meg: az 

óvoda udvarán kerékpáros ügyességi vetélkedőt szerveztek a gyermekek számára, a Jókai és Takács 

P úti óvodások és szüleik az óvoda környékén is kerékpároztak a kerékpározás népszerűsítése 

érdekében. 

 

2.  Foglalkozás helyszíne: Debrecen 

Foglalkozás időpontja: 2015.október 16. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:8 fő 

A foglalkozás témája: Debrecenben az óvodásokkal is felfedezhető helyszínek megismerése 

A munkaközösség tagjaival Debrecenbe szerveztünk kirándulást olyan helyszínekre, amelyek 

óvodásaink számára élményszerzés helyszínéül szolgálhatnak: Nagyerdő növényvilága, Békás –

tó,mint vizes élőhely, Botanikus kert növénygyűjtemény, az ott élő mókusok, Licium –„Sem fű, sem 

fa”eredete. A helyszíneket olyan szempontból is megtekintettük, hogy az érdekességeket milyen 

játékok segítségével tudnánk felfedeztetni gyermekeinkkel.  

A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, a kolléganők jól érezték magukat a program feltöltődést is 

jelentett számukra. Nagy örömömre szolgált, hogy Debrecen természeti értékeinek parányi részének 

felfedezése során ráébredtünk arra, hogy egy várost egészen más szempontból 

 

3. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja:2015. október 27. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:9 fő 
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A foglalkozás témája: A pedagógiai - szakmai ellenőrzésre való felkészülés 

Előadó: Gulyás Ferencné intézményvezető 

A munkaközösségi foglalkozás célja az volt, hogy a pedagógusok megismerkedjenek a pedagógiai – 

szakmai ellenőrzés folyamatával, lépéseivel. betekintést nyerjenek, a meglévő ismereteiket 

elmélyítsék, illetve felkészüljenek a pedagógusok az előttük álló pedagógiai - szakmai ellenőrzésére. 

Az intézményvezetőnk, mint közoktatási szakértő bemutatta a jelenlévő kollégáknak: 

 az ellenőrzés területeit 

 az ellenőrzési területhez kapcsolódó értékelési szempontokat és elvárásokat, melyek mentén 

történik a pedagógusok tanfelügyelete. 

 A tanfelügyeleti ellenőrzés során használt módszereket: dokumentumelemzés, 

foglalkozáslátogatás, interjú, kérdőíves felmérés.  

 A tanfelügyelet ellenőrzés szakaszait 

 

4. Foglalkozás helyszíne: 
Foglalkozás időpontja: 2016. március 23. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 7 fő 

A foglalkozás témája: Minden cseppje kincs 

A Környezeti nevelés munkaközösségünk tagja Molnárné Oros Csilla a Víz világnapjához 

kapcsolódóan Minden cseppje kincs címen tartott környezeti témájú bemutató foglalkozást. A 

foglalkozáson láthattuk, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek játékos 

tevékenységeken keresztül milyen gazdag ismerethez, tapasztalathoz jutnak, milyen módon 

alapozzák meg a gyermekek környezetvédelmi szemléletét. Alkalmi - és folyamatos 

megfigyelésekkel, vizsgálódásokkal, manipulációs játékokkal, feltárták az ok – okozati 

összefüggéseket, a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően megismerkedtek a jelenségekkel. 

 

5. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2016. április 4. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

A foglalkozás témája: Bari, bari, bárány tematikus terv összeállítása, vázlatok elkészítésének 

előkészítése 

A helyi értékeink közül olyan témát választottunk, amely az óvodás gyermekek életkori 

sajátosságának megfelelő, sokoldalú tevékenységeken keresztül a megismertethető, erősíti a 

lakóhelyük iránti szeretetet, kötődést. 

A karcagi birkapörkölt a Nagykunság népi táplálkozásának jellegzetes gasztronómiai értéke, 2013-

ban lett hungarikum. Ehhez kapcsolódóan készítettük el a tavalyi nevelési évben a Bari, bari bárány 

című projekttervet, melyet a kolléganőkkel kiegészítettünk és elkészítettük hozzá tevékenység 

területenként a vázlatokat. A kiadvánnyal szeretnénk hozzájárulni, ahhoz, hogy intézményünkben a 

projekttémák bővüljenek, az óvodás gyermekek életkori sajátosságuknak megfelelően 

megismerkedjenek helyi értékeinkkel, hungarikumokkal. 

 

6.  Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2016. április.21. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:7 fő 

A foglalkozás témája:„Ügyeskedj a kerékpároddal!” intézményszintű vetélkedő előkészítése. 

Feladatok megbeszélése, elosztása. 
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7.  Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. teljes útszakasza 

Foglalkozás időpontja: 2016. május 6. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 11 fő 

A foglalkozás témája: „Ügyeskedj a kerékpároddal!” intézményszintű vetélkedő lebonyolítása. 

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 program lebonyolításában részt vettek: 

• A Rendőrség munkatársai izgalmas akadálypályát építettek a gyermekek és bemutatták a 

munkaeszközül szolgáló a rendőrségi. 

• „Hogyan működik?” A Kádas György Általános Iskola pedagógusa Posztós Károly a 

kerékpár alkatrészeiről, a biztonságos kerékpározáshoz szükséges felszerelésekről tartott interaktív 

foglalkozást. 

 

8.  Foglalkozás helyszíne: Csokonai úti óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2016. május 12. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 11 fő 

A foglalkozást vezette: H. Tóth Jánosné 

A foglalkozás témája: A Csokonai úti óvodában megvalósult „Báránykámnak csengettyű van a 

nyakán” c. projekt bemutatása sajátélményű tapasztalati tanuláson keresztül.  

A környezeti nevelés munkaközösség tagjai a közös játék során megismerkedhettek azokkal a 

játékokkal, amelyek segítették, hogy az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságuknak 

megfelelően megismerkedjenek a mi hungarikumunkkal, a birkával, azon belül is a karcagi 

birkapörkölttel. 

 

9.  Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2016. június 13. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 5 fő és egy gyakornok, aki hospitál a program során. 

A foglalkozás témája:„Egy hét a környezetünk védelméért” egy hetes program tervének 

összeállítása. 

TeSZEDD - Tiszta Magyarországért Mozgalomban mind a 9 tagóvoda szeretett volna bekapcsolódni, 

azonban a csapadékos időjárás miatt a program meghiúsult több óvodában. A Csokonai úti óvodások, 

a Takács P. úti és a Táncsics krt. 19. óvoda nevelőközössége és a gyermekek későbbi időpontban 

megvalósította az akcióprogramot. A program szervezését, lebonyolítását a környezeti nevelés 

munkaközösség tagjai segítették.  

A beszámolót követő időszakban megvalósuló programok: 

 A kerékpártúra városunk természetvédelmi területéhez 

 A Bari, bari, bárány projekt és vázlatok szerkesztése. 

 „Egy hét a környezetünk védelméért!”Egyhetes program, nagycsoportos óvodás gyermek 

számára a Zöldfa úti óvodában 

 

A munkaközösség munkáját kiválóan segítette 

 Romhányi Sándorné: A munkaközösség tagjai számára az óvodás gyermekekkel közösen 

feldolgozható hungarikum gyűjteményt állított össze, óvodája irányításával elnyerte a 

Madárbarát Óvoda címet. Az óvodájában nagyon tudatosan végzi a környezettudatos 

magatartásformálást a kollegák, gyermekek és a szülők tekintetében.  

A munkaközösség aktív, elhívatott tagja. 
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Az óvodájában szervezett előadással, programokkal példát mutatott arra, hogyan lehet magas 

színvonalon megvalósítani a környezeti nevelést, óvodakert kialakítást, Madárbarát 

Óvodakert gondozást és újabb elképzelések kezdeményezések elindítását.  

 Perge Tiborné: ötleteivel gazdagította a projektgyűjteményünket. A kerékpáros vetélkedő 

szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségével. 

 H. Tóth Jánosné: Anyaggyűjteményével, ötleteivel gazdagította a projektgyűjteményt, 

sajátélményű tanuláson keresztül gazdagította módszertani kultúránkat. 

 Ökrösné Kara Tünde: a kerékpáros vetélkedő szervezésében, lebonyolításában nyújtott 

segítségével. 

 Zsirosné Egyed Ibolya:a kerékpáros vetélkedő lebonyolításában nyújtott segítségével. 

 Popovicsné Nagy Mária:a kerékpáros vetélkedő lebonyolításában nyújtott segítségével. 

 Vályi- Nagy Tímea, Huszár Dóra:a kerékpáros vetélkedő lebonyolításában nyújtott 

segítségével. 

 Zöld Óvoda pályázatot nyújtott be: harmadik alkalommal: SZIM óvoda, Második 

alkalommal: Táncsics krt. 17. első alkalommal: a Kinizsi és a Jókai úti óvoda. A pályázat 

írásában a Környezeti nevelés munkaközösség tagjai aktívan részt vettek. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

 

 

Andrási Tiborné 

       munkaközösség vezető 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirányú végzettséggel rendelkező  

pedagógusok beszámolója 
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Táncsics krt. 17. – Székhely     Gyermek néptánc 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
 

 

 

 

„ A gyermek telítve van mozgásvággyal, ősi 

boldog, játékos kedvvel. Csak engedni kell, 

hogy szabadon végigáradjon rajta, s 

kedve szerint formálja, alakítsa játékait.” 
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A 2015 /2016 – os nevelési évben-óvodánkban, saját csoportomban /Katica/ 23 fő és alkalmanként, 

egyéni érdeklődés alapján, óvodaszinten, végeztem az ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

foglalkozásokat.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

A mozgás –a ritmus – a zene egymástól elválaszthatatlan egységben jelenti a zenei élményt. 

Legfontosabb célom a zene megszerettetése, a mozgás és az éneklés élményének nyújtása, jó 

hangulatú, szabad légkörben. 

 

Célom: 

 A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése a közös ének-zenei tevékenységek által, zenei 

ízlésük és esztétikai fogékonyságuk alakítása, amely megalapozza a zenei anyanyelvüket. 

 Az óvodás korosztály befogadó képességét figyelembe véve ismerkedjenek meg a magyar 

nép hagyományaival, jeles napokhoz fűződő szokásokkal népi gyermekjáték és 

mondókakincsekkel. 

 Ismerjék meg a magyar néptánc motívumainak, lépeseinek elemeit előkészítő mozdulatait. 

 

Feladatom: 

 Mozgás –hang - szöveg összekapcsolásával a különböző készségek fejlesztése. 

 A gyermekek éneklését sok zenei élmény nyújtásával ösztönzöm. 

 Fejleszteni a zenei kreativitást, éneklést, zenei hallást, ritmust, mozgást és formaérzéket. 

 A gyermekeket megismertetni a környezetünk hangjaival. 

 Mondókák, gyermekjátékok, táncok, dalok, és népdalok tanulásán keresztül a zenei 

képességek fejlesztése. 

 Kialakítani a gyermekekben a zene iránti fogékonyságot (érdeklődésük felkeltése, zenére 

koncentrálás, improvizációjuk támogatása). 

 Zenét értő és szerető szülőket, nagyobb testvéreket bevonni a közös zenei tevékenységekbe 

 A gyermekekkel közösen zenei eszközöket készítése megismertetni őket a hangszerekkel A 

zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe venni a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi 

nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. A felhasznált zenei anyagok, a magyar 

néptánc előkészítő mozdulatainak igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 

 A 3-6-7 éves korban megtervezhető jellegzetes zenei tartalmak biztosítása: az énekes népi 

játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások, népzenék fontos eszközül 

szolgálnak, a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában. 

 

A szorzós tervben tervezett programok, rendezvények megvalósítása: 

 

Őszi ünnepkör: 

 „ Lovas vagyok, hej, a paripám pej…”projekt keretében nyílt délelőtt a szülőkkel közösen / 

okt. 15./  

 TÁNCHÁZ a Szülők bevonásával 

 Csőszök, pásztorok, szüreti népszokások, népi játékok, dalok 

 Disznótorhoz kapcsolódó hagyományok megismertetése, népi játékok 

 TÁNCHÁZ szervezése az udvaron 
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Téli ünnepkör: 

Jeles napok: 

 Adventi készülődés: Mikulás: Hagyomány, közös TÁNCHÁZ a Nyuszi csoportos gyerekekkel 

és óvodapedagógusokkal,  

 Karácsony, Szilveszter, népi hiedelmek megismertetése, ételek, szokások 

Jeles napok:  

 Újév köszöntő mondókák, Vízkereszt-szokásokkal való ismerkedés 

 Farsang csoport szinten, Nyílt délelőtt szervezése, TÁNCHÁZ: Szülők bevonásával  

 Lakodalmak, Gyermeklakodalmak: népszokások megismertetése, népi játékok játszása 

 TÁNCHÁZ óvoda szinten az érdeklődő gyermekek részvételével 

 

Tavaszi ünnepkör: 

 Játszók kezdete: udvari népi játékok, népi sport játékok játszása 

 Tavaszvárás: dalos játékok 

 Március 15.-e Nemzeti ünnep / mondókák, katonaindulók,, menetelések, mondókák …/ 

 Sándor, József, Benedek napja: népi játékok játszása 

 Májusfa, majális, mulatságok: néphagyományokkal való ismerkedés 

 Húsvéti szokások, hagyományok: néphagyomány, népszokások megismertetése, Locsolkodó 

vers, népi ételek, jelképek. 

 

HÚSVÉTI TÁNCHÁZ csoportszinten 

 

Anyák napja: ajándék készítése, köszöntő vers, dalok éneklése 

 

Nyári ünnepkörök: 

 Udvari szabad játék: - népi sportjátékok, népi gyermekjátékok 

 Pünkösd: néphagyomány megismertetése 

 ,,Csöppnyi csodák „gyermeknap”, nyílt délután szervezése, programok, TÁNCHÁZ szülők 

bevonásával 

 Időjárásjóslások 

 Termésjóslások 

 Új kenyér ünnepe: Népszokással való ismerkedés, Népi játékok, dalok 

 Búcsúk, táncmulatságok, bálok: udvari népi játékok, dalos játékok, népi sportjátékok, 

TÁNCHÁZ az érdeklődő gyermekeknek 

 

A 3-6-7 éves korban megtervezhető jellegzetes zenei tartalmak biztosítása: az énekes népi játékok és 

az igényesen válogatott kortárs művészi alkotások, népzenék fontos eszközül szolgálnak a 

gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában. 

Remélem én is hozzá tudtam járulni e zenei tevékenységek, játékok játszásával a gyermekek zenei 

kreativitásuk alakulásához, fejlődéséhez. 

 

Az énekes játékok, népi játékok, táncok tervezésénél figyelembe vettem a gyermekek nemét, 

életkorát, érdeklődési körüket, a helyet ahol a foglalkozásokat terveztem, vezettem.  

Arra törekedtem, hogy a foglalkozásaim oldott légkörben, jó hangulatban teljenek, a gyerekek 

örömmel, önként vettek részt a tevékenységekben.  
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Szakmailag színvonalas munkára törekedtem! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       „Száz liba egy sorban” 

 

 
 

    „Lovas vagyok, hej, a paripám pej…” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        „Huszár menet…” 
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„Csöppnyi csodák… Gyermeknap, Táncház” 

 

 

 

Karcag, 2016.06.10. 

 

 

 

Sebőkné Kis Anikó Krisztina 

Óvodapedagógus, Gyermektánc pedagógus 
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Táncsics krt. 17. – Székhely     Környezeti nevelés 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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A szakvizsgás képzésen megszerzett ismereteket az óvodapedagógusi tevékenységem során a Kis 

fürkészek természetismereti inter – és intraperszonális tehetséggondozó műhelyben, KÖR-TE Kuckó 

természetismereti inter – és intraperszonális tehetséggondozó műhelyben, az intézményben működő 

környezeti nevelés munkaközösség vezetése során és a Zöld Óvoda program működtetésében, 

pályázatok elkészítésében tudtam alkalmazni az idei nevelési évben. 

 

Célkitűzéseim 

 A természet- és környezet iránt fokozottan érdeklődő gyermekek számára sokszínű 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természet- és az ember alkotta környezetben.  

 Változatos vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel az ok-okozati összefüggések megláttatása, 

logikus és kritikus gondolkodás, kreativitás fejlesztése. 

 A környezet iránt fokozottabban érdeklődő gyermekeknek tehetséggondozó műhelyek 

vezetése.  

 A környezeti nevelés iránt érdeklődő kolléganőkkel közösen a módszertani kultúránk 

fejlesztése, a tagóvodákban a környezettudatos szemlélet formálása és az egymástól való 

tanulás megvalósítása. 

 Zöld Óvoda kritériumrendszerének megfelelő működés elősegítése. 

 Környezeti neveléshez kapcsolódó pályázatok írása, megvalósítása.  

 

 A gyermekeken keresztül a szülők környezettudatos szemléletének formálása. A családokkal 

közösen szervezett programokon keresztül. 

 Környezettudatos magatartás szemléletformálása 

 

Zöld jeles napokról való megemlékezés: témaprojektek feldolgozásával, helyszíni séták, 

kirándulások, vetélkedők szervezésével tehetséggondozó műhelyek és tagóvoda szinten valósultak 

meg. 

 Állatok világnapja: a tehetségműhelyben a gyermekek érdeklődését figyelembe véve a Pók 

projekt került feldolgozásra. A témafeldolgozás során nem csak a környezetünkben élő 

pókokkal ismerkedtek meg az egyéni érdeklődésnek és az életkori sajátosságnak megfelelően, 

hanem a világ legjellegzetesebb pókjaival A gyermekek érdeklődése, kíváncsisága határtalan 

volt. 

 Víz világnapja a csoportokban külön – külön projektfeldolgozással valósult meg. 

 Föld napjához kapcsolódóan hulladék projektet szerveztem a tehetségműhelyben. A téma 

zárásaként a szülőkkel közösen szerveztük meg a „Zöldövezet” programot, amely már 

hagyományként működik az óvodában. A nyílt délelőttön részt vettek 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. 
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A Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel több éve jó partneri 

kapcsolatot alakítottunk ki a környezettudatos szemléletformálás érdekében.  Az együttműködés 

egyik alkalma aTeSZEDD! – Tiszta Magyarországért!- akcióprogramban való részvétel. Helyi 

szinten a kft. szervezi a gyűjtést, én pedig, mint kapcsolattartó, koordinátor szervezem a programot 

az intézményben. 

 

Kerékpározást népszerűsítő programok szervezése 

 Ügyeskedj a kerékpároddal! intézményi szintű kerékpáros vetélkedő szervezése. 

 

Munkaközösséggel szervezett program: 

 Kerékpártúra: lakóhelyünk természeti értékeit képviselő területre. 

 Kerékpártúra a karcagi Vadászházhoz. 

 

Munkaközösségi foglalkozások: 

 Anyaggyűjtemény, vázlatok elkészítése helyi értékeink, hungarikumaink közül a környezeti 

nevelés munkaközösség tagjaival. 

 

Környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek 

 A zöld jeles napokról való megemlékezés előkészítése a környezeti nevelés munkaközösség 

tagjainak segítése. 

 A Környezetvédelemhez kapcsolódó akcióprogramok során az óvodák tájékoztatása, 

feladatok egyeztetése, a szervezők és az intézmény közötti kapcsolattartás feladatát láttam el.  

 

Pályázatírás és megvalósítás 

 Zöld óvoda pályázat írása, támogatása 

Táncsics krt. 17. Jókai, Kinizsi, SZIM tagóvodáinkban-áprilisban készítették a Zöld óvoda 

kritériumrendszer szerinti értékelést, melynek elkészítésében segítséget nyújtottam a kolléganőknek.  

 Nemzeti Tehetségprogram keretében meghirdetett pályázatra Nagy Tiborné kolleganőmmel 

együtt készítettük el a Természetre hangolva című pályázatot, melyet október és június között 

valósítottunk meg három térbeli – vizuális és kettő természeti tehetséggondozó műhelyben. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

 

 

Andrási Tiborné 

      intézményvezető helyettes 

környezeti nevelő 
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Csokonai úti óvoda      Fejlesztő pedagógiai 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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Fejlesztő pedagógiai tevékenységemet ebben a tanévben részben saját csoportomban részben pedig a 

SZIM tagóvodában végeztem. 

Tanév elején a fejlesztő csoport kialakításánál irányadó volt számomra az MSSST vizsgálati 

eredménye és fejlesztési javaslata valamint a gyermekek egyéni, mérő, értékelő, fejlesztő lapja. 

Mindezek tükrében év elején 3 fő alkotta a fejlesztő csoportot ez a létszám évvégére változott, mivel 

a SZIM tagóvodában két BTMN-s gyermek ellátása az én feladatom lett. 

A foglalkozások formái: Csoportos foglalkoztatási forma. 

A fejlesztés ideje: Szerda délután 15:30-16:30, és csütörtök, péntek délelőtt 8:00-8:30. A 

foglalkozások időtartamát rugalmasan kezeltem. Figyelembe vettem a gyermekek terhelhetőségét, 

figyelemkoncentrációját, motiváltságát az adott tevékenység során. 

A fejlesztés jellege: Tervezett. 

A fejlesztés időtartama: maximum 30 –35 perc. 

A fejlesztés területei: testséma- én tudat fejlesztés, nagymozgások fejlesztése, finommotorika 

fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordinációfejlesztés, téri tájékozódás, vizuális emlékezet fejlesztése, 

auditív, verbális figyelem fejlesztése. 

 

A foglalkozások célja az volt, hogy ezek a gyermekek érési folyamataikhoz illeszkedő fejlesztést 

kapjanak. Képességeik, készségeik, adottságaiknak megfelelően alakuljon. Feladatom volt a 

lemaradások csökkentése, részképességek fejlesztése. Különösen nagy hangsúly fektettem azon 

képességek fejlesztésére, melyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermekek zökkenőmentesen kezdjék 

meg tanulmányaikat az első osztályban. 

Fejlesztő foglalkozások kiterjedtek a mozgásfejlesztésre (nagy és finom mozgás), testséma, téri 

tájékozódás, készség, képességfejlesztésre. 

A foglakkozásokat heti rendszerességgel megtartottam a gyermekek betegség miatti hiányzásai 

illetve a továbbképzéseken, konferenciákon való részvételem okoztak kiesést.  
Törekedtem arra, hogy minél optimálisabban tudjam megteremteni a gyermekek számára a 

foglalkozás feltételeit. (hely, idő, eszköz) 

A foglalkozások során igyekeztem minél nyugodtabb, ingerszegény környezetet biztosítottam a 

gyermekek számára, segítve ezzel figyelmük összpontosítását az adott tevékenységre, játékra. 

Törekedtem az állandóságra. Fontosnak tartottam, hogy mindig ugyanabban a helyiségben, időben 

tartsam a fejlesztéseket. 

Foglalkozásaim során olyan tevékenységeket, játékokat ajánlottam fel a gyermekeknek, mely során a 

fejlesztés sokoldalúan, változatosan valósulhatott meg minden részterületet kiterjedve. Nagy 

hangsúlyt fektettem arra, hogy olyan légkört alakítsak ki, ahol a gyermekek jól érzik magukat, 

aktívan, örömmel játszanak együtt egymással és velem. A foglalkozások során az óvoda által kínált 

képességfejlesztő játékokat, társas játékokat használtam fel illetve fénymásolt munkalapokkal, 

feladatlapokkal dolgoztunk.  

A kitöltött feladatlapokat illetve a foglalkozások folyamán készített alkotásokat összegyűjtöttem és 

évvégén a gyermekek hazavihették.  

A gyermekek nagyon sok sikerélményhez jutottak a foglalkozások során. Mindez fejlesztette 

önbizalmukat, ill. a megfelelő „én kép”kialakulását.  

Négy kisfiú megkezdi szeptemberben általános iskolai tanulmányait, a egy gyermek pedig még egy 

év óvodai nevelésben részesül. 

Bemutató foglalkozásra nem került sor.  

 

Karcag, 2016. június 10. 

        Kunné Nánási Mónika 

óvodapedagógus-fejlesztő pedagógus 
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Csokonai úti óvoda      Fejlesztő pedagógiai 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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Helye: Csokonai úti óvoda Bóbita nagycsoport 

Foglalkozást vezető pedagógus neve, szakképesítése: Lövei Gáborné-fejlesztő pedagógus 

A fejlesztésben résztvevő gyermekek: 

Saját csoportomból, a Bóbita csoportból válogatott gyerekek, az előző évi foglalkozások eredményes 

és a csoport egyéni fejlesztési lapjának áttekintése alapján felismert hiányosságok figyelembe 

vételével. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Bóbita csoport gyermekei olyan szerencsések voltak ebben a 

tanévben, hogy a DIOO által nyújtott fejlesztési lehetőséggel élhettek.  

Ez segített a gyermekek képességeit még inkább megismerni, feltárni hiányosságaikat. Sokat segített 

a hiányosságok pótlásában pl.: a téri tájékozódás, irányok gyakorlásánál a kamra játékkal. Több 

játéka is olyan volt, amit nehezen tudnék helyettesíteni: változatos hangforrások felismerése a 

Bűvészinas és a Labirintus játékokban, beszédértés fejlesztése a Szófaló bálnában. Ugyanakkor azt is 

felismertem, hogy a ceruzafogás gyakorlására, a tapintás, szaglás fejlesztésére, mozgásfejlesztésre 

nemigen alkalmas a sok szempontból kiváló fejlesztő eszköz, és ezen „hiányosságok”pótlása az én 

kiemelt feladataimmá kellett váljanak az iskolaérettség biztos elérése érdekében. 

A különböző érzelmi szocializációt fejlesztő játékokra szintén nagy szükség volt. Az együttműködést 

segítő, kapcsolatteremtő, csoportalakító játékok segítették az empatikus képességek fejlődését, az 

egymásra figyelést, a társakhoz való pozitív viszony alakítását. Ezen képességek fejlettsége nélkül a 

gyermek nem tud boldogulni egy közösségben, legyen az óvodai vagy iskolai. 

Fejlesztésre szorult sok gyermeknél a testséma. Rajzaikban is megfigyeltem ennek hiányosságait, 

ezért sok olyan játékot vettem be, mely lehetővé tette ennek a képességnek a fejlesztését. A legtöbb 

mozgásos játék alkalmas erre. 

Fontosnak tartottam, hogy némely feladatnál, játéknál, ha lehetőség adódott, a vizualitás, a hallás 

mellett jelenjek meg a szaglás, tapintás, ízlelés, érzékelés is. Minél többféle érzékszervet használunk, 

annál alaposabb, mélyebb a megismerési folyamat. 

Mindent átszőtt a nyelvi a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Amikor saját ötleteit, gondolatait, 

döntéseit kellett elmondani, magyarázni, érzéseit megfogalmazni, mindez a készséget fejlesztette. 

Főleg a fiúknál volt megfigyelhető a helytelen ceruzafogás és a finommotorika fejletlensége. A 

lányok többet rajzolnak, így több sikerélmény éri őket ezen a területen. Kitartó munkával lényegesen 

javult a formaábrázolás, a színezés, a ceruzafogás helyes technikája.  

Több olyan vizuális tevékenységet terveztem, melyek nemcsak a finommotorikát, vizuális észlelést, 

szem- kéz koordinációt igényelt, hanem a gyermekek tartós figyelmét, kitartását is fejlesztette. 

Sokat fejlődött auditív emlékezetük, megfigyelőképességük, téri tájékozódásuk, nyelvi 

kifejezőképességük, finom- és nagymozgásuk.  

A munkatervet megvalósítottuk, a nevelési évet eredményesnek ítélem meg. 

Kétszer jelentkeztem továbbképzésre, sajnos nem sikerült bejutnom. Hiszem, hogy eredményesebbé 

tenné munkámat egy új vizsgálati módszer megismerése, elsajátítása. Ez szerepel jövőbeni terveiben. 

Jövőre a Pitypang csoportból és a Katica csoportból lesz lehetőségem, csoportom tagjait kiválasztani, 

ők lesznek tanköteles korúak. Ősszel elkezdődnek az MSSST vizsgálatok. Azok eredményei és a 

csoportokban dolgozó óvodapedagógusok tapasztalatai segítenek nekem majd abban. 

 

Karcag, 2016. június 8. 

Lövei Gáborné 

      fejlesztő óvodapedagógus 
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Csokonai úti óvoda     Galériaavató és zeneóvoda 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 

 

 

 

 

  

 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, 

ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, 

ha terved egy életre szól, 

embert nevelj!” 

(kínai mondás) 
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A zeneoviban résztvevőim köre: Bóbita csoportból 4 gyermek, Katica csoportból 4 gyermek 

 

Megvalósult az első félévben 

A két csoportból örömmel érkeztek a gyermekek. A tervezett céljaimat igyekeztem megvalósítani. 

Ehhez segítségemre voltak az Alapfokú Művészeti Iskola tanárnői és gyermekei.  

Ősszel voltunk a zeneiskolában, ismerkedtünk a hangszerekkel, hangjukkal, a hangszerek 

megszólaltatásának módjaival. 

 Nagy eredménynek értékelem, hogy látogatásunk után több gyermek is érdeklődött a hangszeren 

való tanulás iránt és beiratkozott a Zene iskolába. 

Az őszi évszak koncertet, mely programunk egyik sajátossága, jómagam szerveztem óvodánkban. 

Meghívtam intézményünk vezetőit, a SZMK vezetőit, kolléganőimet. .Eljöttek a zenetanárok, és azok 

a tanítványok, akik a mi óvodánkból kerültek a Zene iskolába. Büszkén mondhatom, nagyon sok 

gyermekkel sikerült megismertetnünk és megszerettetnünk a „Csak tiszta forrásból” zenei anyagot, 

sok volt gyermekünk tanul hangszeren játszani. 

A foglalkozásainkon is a rendszeres hangszer használat jelen volt. Ritmus hangszerek és dallamjátszó 

hangszerek is. 

A szolmizálást egyre több gyermekkel sikerült megismertetnem. 

A téli évszaki koncert szervezője jómagam voltam. Megérkezett a várva várt kolléganőm, akivel 

lehetőség nyílt a gyermekek segítségével egy bemutatkozásra. Az itt összegyűlt gyermekek és 

felnőttek, intézményünk vezető helyettese Kunné Nánási Mónika, kolléganők és az SZMK tagjai, 

igazi művészeti élményben részesültek. 

A második félévben főként saját csoportom gyermekeivel sikerült folytatni a zeneovit. 

 Nehéz volt az időt összeegyeztetni a gyermekek sokféle elfoglaltsága miatt.  

Mi is kolléganőmmel minden erőnkkel a sikeres minősítésre koncentráltunk. 

 Heti 3 alkalommal elmentünk élményszerző sétára. A keddi, csütörtöki napokon a gyógytesivel 

egyezkedtünk. 

 Sikeresen akkor valósulhatott volna meg, ha délután tartom. Ekkor is egyeztetni kellett volna az 

angol foglalkozásokkal, amit 3 alkalommal tartott Edit és a néptánccal. 

 

Eredményesség: 

Úgy gondolom, elültettem egy kis magocskát, a zene szeretetét, amit majd a gyermekek az iskolai 

életükben kamatoztatni fognak. 

 

Tervek, elképzelések a jövőben 

Fiatal, agilis kolléganőmnek átadni mindazt a tudást, amivel én rendelkezem, amik után utána 

néztem, a művészeti program ének-zenére vonatkozó sajátosságait, zene óvoda terveimet, könyveket 

ajánlva, folytassa az általam elkezdett nem könnyű, de nagyon nemes és szép feladatot. 

 

 

 

„Nézz, kérdezz, találgass, érezd jól magad 

Tudni feleannyira se fontos, mint érezni. 

Taníts kevesebbet, ossz meg többet!” 
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Karcag, 2016. június 9. 

 

 

 

Benéné Kecskeméti Anna  

Óvodapedagógus- művészeti instruktor 
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Kinizsi úti óvoda       Fejlesztő pedagógiai 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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Fejlesztő pedagógiai tevékenységet ebben a tanévben, három óvodában, a Jókai, Kinizsi és a 

Takács Péter úti óvodában végeztem.  

 

A Kinizsi úti óvodában, saját csoportomba 18 fő tanköteles gyermek járt. Az egészséges életmód 

kialakítása, a szocializáció, a szabálytudat erősítése mellett célom volt mindazon képességek 

fejlesztése, melyek szükségesek ahhoz, hogy a gyerekek minél zökkenő mentesebben kezdjék meg 

iskolai tanulmányaikat. Arra törekedtem, hogy megkönnyítsem számukra az óvodából-iskolába való 

átmenet nehézségeit. 

Feladatom volt valamennyi részterület, a nagy - és finommozgás, a testséma és téri tájékozódás, a 

percepció (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus) és a verbális képességek fejlesztése. 

Mikro csoportos foglalkozás keretében a tanév folyamán 9 fő BTMN gyermek ellátását végeztem 

heti 1 vagy 2 alkalommal. 

 

A Jókai úti óvodában keddi napon 1fő 

 Burai János (nagycsoport) 2015.09.15-től 

 

A Kinizsi úti óvodában hétfői és pénteki napokon 3 fő 

 Mihácsi Magdolna (nagycsoport) 2015.09.15-től  

(2015.10.08-án óvodai jogviszonya megszűnt) 

 Illés Zsüliett (nagycsoport) 2016.03.01-től 

 Kolompár Nelli(nagycsoport) A tanév folyamán a kislány különböző képességeinek 

fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettem. Sajnos édesanyja a tavalyi tanévben egy vizsgálati 

időpontra sem vitte el Szolnokra, ezért vizsgálati anyagát lezárták. 2015 őszén ismét kértük a 

kislány iskolaérettségi vizsgálatát. Az előző évhez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye további vizsgálatot javasolt.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága 

negyedik vizsgálati időpontot adva, melyen a kislány megjelent 2016. május 15-én 

megállapította, hogy Nelli BTMN gyermek. 

 

A Takács Péter úti óvodában szerdai és pénteki napokon 5 fő  

 Lázók Dominik István (nagycsoport) 2016.01.04-től 

 Tóth Patrik Attila (nagycsoport) 2016.02.01-től 

 Farkas Tifani (nagycsoport) 2016.03.01-től 

 Kiss Ramóna Ilona (nagycsoport) 2016.03.01-től 

 Gyűjtő Bence Dániel (nagycsoport) 2016.04.18-tól 

A foglalkozások szervezésében, felépítésében irányadó volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye által kiadott szakvélemények vizsgálati anyaga és 

fejlesztési javaslata. 

A gyerekek harmonikus fejlődése érdekében kitűzött célom volt a gyerekekkel foglalkozó 

valamennyi pedagógussal a kapcsolattartás. Ezt maximálisan sikerült kialakítanom. Úgy érzem, hogy 

kitűzött céljaimat meg tudtam valósítani. 

A foglalkozások felépítésénél, a hangsúly a képességfejlesztésen volt, de a játékok kiválasztásánál 

figyelembe vettem a gyerekek meglévő ismereteit, s ezt a foglalkozások során próbáltam elmélyíteni.  
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Arra törekedtem, hogy a „játék” 

 A tevékenységre ösztönző legyen. (érdeklődjön a gyerek, magas pozitív érzelmi állapotot 

idézzen elő, azaz élvezettel vegyen részt benne). 

 A gyereket motiváló szükségletekre épüljön (játék, mozgás, információ szükséglet). 

 Kellő mértékben érvényesüljön a képességfejlesztés. 

 Feleljen meg a gyerekek életkori sajátosságainak, az egész személyiség fejlődését segítse. 

A foglalkozások ideje alatt törekedtem a játékosság szem előtt tartására. Úgy gondolom, hogy a 

fejlesztő játék alkalmazási elvei fellelhetőek voltak.  

 A játékosság elvének megtartása. 

 A komplexitás elvének érvényesülése. 

A gyerekek tiszteletét, az individuális bánásmódot az alkalmazott módszerek biztosították. A 

foglalkozások alkalmaival az óvodákban fellelhető képesség fejlesztő játékokból válogattam a célul 

kitűzött különböző képességek fejlesztésének megfelelően. 

Törekedtem arra, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak, amely ösztönzőleg hat 

további fejlesztésükre. 

A lehető legtöbbet dicsértem őket, nem akartam, hogy kudarcként éljék meg, ha valami nem sikerül 

nekik. A foglalkozásokat úgy állítottam össze, hogy a fejlesztés fő területei fellelhetőek legyenek. 

Tartalmát tekintve nem sokkal térnek el egymástól, hisz a változatosság csak a feladatokban 

mutatkozott meg. 

Továbbra is nehézséget jelentett az, hogy a gyerekek több pedagógushoz is jártak mikro csoportos 

fejlesztésre. Illetve hiányzás és helyettesítés miatt előfordult, hogy egy-egy foglalkozás elmaradt, 

amit próbáltam pótolni. 

 

Ebben a tanévben nem tartottam mikro csoportos bemutató fejlesztőfoglalkozást. 

Távlati terveim között szerepel a következő tanévben a Takács Péter úti óvodában maradt öt gyerek 

további fejlesztése. 

 

 

 

Karcag, 2016. június10 

 

 

 

Molnárné Oros Csilla 

óvodapedagógus; fejlesztő pedagógus 
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Kuthen úti óvoda       Fejlesztő pedagógiai 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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A fejlesztés helye: MIEÓ Kuthen óvoda 

A foglalkozást vezeti: Hopka Józsefné Differenciált fejlesztő 

A foglalkozás ideje: heti 2x35 perc, illetve a nap bármely szaka 

Résztvevők száma: 5 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

Ebben a tanévben, a saját csoportomban 5 halmozottan hátrányos kisgyermek megsegítését, 

felzárkóztatását segítettem differenciált fejlesztő foglalkozásaimon. 

Csoportomban 5 nagycsoportos gyermek kezdi el ősszel az iskolát. Év elején úgy ítéltem meg, mivel 

valamennyien halmozottan hátrányos környezetben nevelkednek, fejlesztő foglalkozásokon 

igyekszem számukra megadni azt a plusz esélyt, amely lehetővé teszi, hogy ők is megfelelő 

felkészültséggel kezdjék meg iskolai tanulmányaikat. 

A foglalkozásaim célja: Hátránykompenzáció, Érzelmi szocializáció, Kommunikációs és kognitív 

képességek fejlesztése, Iskolaérettségi szint kritériumainak elérése évvégére, Teljes 

személyiségfejlesztés, Önbizalom fejlesztése. 

Az év elején elkészített munkatervemben célul tűztem ki az öt kisgyermek felzárkóztatását. 

Valamennyien nagy lemaradást mutattak kortársaikhoz képest. Így a munkatervben is úgy terveztem, 

hogy a gyermekek teljes személyiségfejlesztését igyekszem egy magasabb szintre emelni. 

A személyes kapcsolatunk előnyt jelentett, mivel csoportomba járó gyermekekről van szó. Heti két 

alkalommal, a csoportból kiemelve nagyon eredményes fejlesztést sikerült megvalósítani. 

 

Rendkívül jó lehetőséget biztosított számunkra az új fejlesztő szoba használata, hiszen itt rengeteg 

képességfejlesztő játék állt a rendelkezésünkre. A tornaszobában a mozgásos játékok is mind-mind a 

gyermekek fejlődését szolgálták. 

Magatartásuk, viselkedésük, teljes szocializációjuk elérte kortársaik szintjét. 

A fejlesztőszobában elhelyezett tükör jó lehetőséget adott a testséma fejlesztéséhez. Nagyon szerették 

a gyerekek a személyre szabott feladatokat, társas, páros feladatok megoldását. 

Kommunikációs készségük, szókincsük bővült, nagyon fontos fejlődést értek el abban, hogy képesek 

egymásra figyelni és végighallgatni egymást. 

Ismereteik valamennyi területen magasabb szintre jutottak.  

A nap bármely szakában sor kerülhetett a gyerekek fejlesztésére, szükség esetén fegyelmezésükre, 

mivel a csoportomba jártak. 

A szülőkkel jó kapcsolatot tartottam, az év elején tájékoztattam őket arról, hogy milyen fejlesztésbe 

vonom be gyermekeiket az iskolaérettség elérése érdekében. Nagyon örültek ennek a lehetőségnek. 

Év közben gyakran megbeszéltük  azt, hogy mely területeken, milyen felzárkóztatásra van még 

szükség. Mindenben partnereim voltak, esetleges kéréseimet igyekeztek teljesíteni. 

Nagy öröm számomra, hogy 2015-2016-ban mind az öt kisgyermek részt vehetett az év során egy 

olyan differenciált fejlesztésben, melynek eredményeként bátran megkezdhetik iskolai 

tanulmányaikat szeptember elsején. 

 

A következő tanévben már sajnos nem tervezem az ilyen fejlesztést, felzárkóztatást, nyugdíjas 

éveimet kezdem meg. 

Nagy öröm számomra, hogy ezekkel a fejlesztésekkel sok kis gyermeknek megadtam az esélyt arra, 

hogy ők is hasonló tudással és felkészültséggel kezdjék meg iskolai tanulmányaikat, mint kortársaik. 

 

Karcag, 2016. június 8. 

Hopka Józsefné 

differenciált fejlesztő pedagógus 
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Takács Péter úti óvoda       „Ficánka” torna 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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Helyszín: Tornaszoba, udvar 

Alkalom: Heti egy alkalom 40 perc, péntek 11,00- 11,45 

Gyermeklétszám: 20 fő 

Tevékenység formája: „Ficánka-torna” csoport közi tornafoglalkozás. (Süni, Maci, Cinke csoportba 

járó 5-7 éves gyermekek) 

 

Célom: 5-7 éves gyermekek testi-motoros képességeinek fejlesztése, mozgásigényük kielégítése, 

mozgáskedvük fenntartása, fokozása, mozgásszeretet erősítése, egyéni sajátosságuk figyelembe 

vételével. 

 

Feladataim közül megvalósultak: 

 A gyermekek egészségének és testi fejlődésének biztosításához szükséges fizikai és lelki 

feltételeket sikerült megteremtenem. 

 A gyermekek folyamatos edzése megvalósult. 

 A testnevelés és a szabadban megvalósult játékok, mozgások tervszerű fejlesztése 

megvalósult. 

 A mozgásbeli jártasságok és készségek célszerűen kialakultak. 

 Szívesen tartózkodnak szabadban. 

 Differenciált érzékelés észlelés sokat fejlődött. 

 Mozgásuk örömteli szorongásmentes. 

 Verbális fejlesztés folyamatos, szókincsük bővült, térirányok, testséma fejlődött. 

 Tevékenység és cselekvés közben egyre jobban felismerték, hogy mire képesek, reális 

önértékelésük sokat alakult. 

 Koordinatív képességük fejlődött az alap mozgásformák gyakorlásával (járás, futás, ugrás, 

mászás, kuszás, egyensúlyozás, kerékpározás) 

 Finommotorikájuk is nagymértékben fejlődött a nevelési év folyamán. 

 

Óvodai és intézményi szinten a következő szakmai segítségnyújtások valósultak meg: 

 „ Pöttöm fogadó” óvodai rendezvényünkön szülők bevonása népi mozgásos játékokba.   

 „Kelj fel Jancsi!” játékos sorverseny. 

 Ügyeskedj a kerékpároddal! 

 Gyermeknap-családi gyermeknap szülők bevonásával. 

Mozgásos játékok szervezése a torna szobába. 

 

Tervek, lehetőségek a jövőben: 

A „Ficánka-tornát” a következő nevelési évben is szeretném folytatni. A nyíltnapok szervezésére 

nagyobb hangsúlyt kell fektetnem, mely elsősorban a szülőknek szól. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 3.  

 

 

          Gyökeres Éva 

        óvodapedagógus 
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Anyanyelvi fejlesztő és korrekciós nevelés éves értékelése 

 

Ebben az évben is saját csoportomban végeztem anyanyelvi fejlesztő és korrekciós programomat. 

Szeptemberben vegyes életkorú gyermekekkel kezdtem 23-as létszámmal. Jelenlegi létszámunk 20 

fő, tanköteles korúak (8 fő) középső (6 fő), kicsi (6 fő).  

A csoportomba jelenleg 3 BTMN gyermek jár, akiknél szintén előtérbe helyeztem anyanyelvi 

fejlesztésüket. 

Mivel három korosztállyal foglalkoztam ebben a tanévben, tervemből változatosabb feladatokat 

emeltem ki, hogy minden korosztály megtalálhassa a neki való játékos feladatokat.  

Év elején átismételtük az előző évben tanultakat, sokat verseltünk, mondókáztunk. Kapcsolatteremtő 

és bizalomerősítő játékokat játszottunk. 

 

Célom volt, hogy tudjanak: 

 egymásra figyelni 

 türelmesek legyenek egymás iránt 

 beszédfegyelmük erősödjön 

 egymás közötti kapcsolat teremtés során együttműködő képességük fejlődjön, közösségi érzés 

erősödjön 

 figyelmük, emlékezetük, gondolkodásuk fejlődjön 

 kifejezőképességük, szókincsük bővüljön 

 ritmus érzékük fejlődjön 

 

Kommunikációs és kooperációs készségük fejlesztése játékos feladatokkal: 

 „Megy a labda vándor rútra…” 

- bemutatkozás 

- Ki hiányzik? 

- Ki a szomszédod? 

- labdaátadással számlálás gyakorlása 

 „Nyuszi pajtás, hogy vagy?” 

 „Ez én vagyok…” 

 Tekintet, különböző érintések továbbadása 

 Mit tegyünk a hátizsákba? 

 Képzeld el… játék 

 

A beszédhallás értés egymás hangjának felismerése: 

 Búzavirág koszorú… 

 Koszorú, koszorú… 

 Az erdőben jártunk keltünk… 

 A cica és az egerek… 

 Dobkereső 

 Hol szól a csengő? 

 Erre csörög a dió… 

 Hangregiszter (hangosodó-halkuló) játék 
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Hangképzés beszédszervek ügyesítésére: 

 Manócska játék 

 Vatta-foci 

 Tölcsérfújó verseny 

 Helyes beszéd légzés 

 

Artikulációs bázisuk ügyesítése- állathangokat utánzó szabályjátékokkal: 

 Lics-locs… 

 Kiskanál… 

 

Ismeretfejlesztő, megfigyelő készséget fejlesztő játékok: 

 Mi változott meg? 

 Mit súgtam? 

 Dolgozzatok legények… 

 „Mi lenne ha…” 

Fonémafejlesztés, mely a legkedveltebb játék lett az év folyamán a nagyok körében. 

 

Sok utánzó, testséma fejlesztő mozgásokat végeztünk, melyeket kis versekkel kísértünk: 

 Lassan forog a… 

 Ilyen a nagy az óriás… 

 Mérleg vagyok, billegek… 

 Sim-sum fúj a szél… 

 Fúj a szél a… 

 S-sz, be sok súly… 

 Egyik lábam felemelem… 

 Piros alma… 

 Ugráljunk… 

 Gólya bácsi, gólya… stb. 

 

A nagymozgások fejlesztését (járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, kúszás) célzott testmozgásokkal 

végeztük, melynek iránya, tempója, ritmusa változó volt. 

Mivel nagy mozgásigénnyel rendelkeztek a gyerekek, ezeket a gyakorlatokat beépítettem a 

mindennapi testnevelésbe. Az egyik legkedveltebb mozgásos, énekes játékunk a: 

 „Cicukám kelj fel”. 

 „Hosszú szárú galuska” (páros szökdelés). 

 „1, 2, 3, te leszel a párom…” 

Ezeket a játékokat saját örömükre szabadidőben, udvaron is önálló kezdeményezésre játszották. 

 

Ritmusérzékük fejlesztésére is hangsúlyt fektettem, mely nemcsak a gyermekek muzikalitását, a 

zene iránti érzékenységét fejleszti, hanem megalapozhatjuk vele azon képességüket, mely 

iskoláskorban segíti a szótagolás-elválasztás szabályainak megtanulását. Ezeket ritmikus mondókák, 

versek, kiszámolók, dalok segítségével, játékos mozdulatokkal kísérve gyakoroltuk. 

 

Környezetünk hangjaival, diktafon segítségével ismerkedhettek (pl.: kulcscsörgés, ébresztő óra 

csörgése, papírtépés-gyűrés, vízcsobogás, zuhany, ajtónyikorgás, üvegcsörömpölés, víz csurgatása 

pohárból-pohárba, óra ketyegése, fakocka ütögetés, síp, furulya, csörgő, dob, csörgődob, taps, 
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labdapattogtatás, tűzijáték, vihar, eső, madárcsicsergés, tehénbőgés, járművek hangjai stb.). Ezeknek 

a hangoknak, zörejeknek egy részét a gyerekekkel közösen vettük fel. 

Néhány gyűjtőfogalommal is megismerkedtek az év folyamán. 

Szókincsfejlesztést, beszédértést szintén fontos feladatnak tekintettem, megneveztük a körülöttük 

lévő tárgyakat, azok tulajdonságait: 

„Mi van a zsákban?” c. játékkal nemcsak szókincsük, ismereteik, hanem taktilis érzékelésük is 

fejlődött. Ellentét-szópárokkal is megismerkedtek közben (kicsi-nagy, puha-kemény, hegyes-tompa 

stb.). Képekről történeteket találtunk ki. 

Kedvelt játék volt számukra: 

 Hogy hívják a kicsinyét? 

 Mit csinál a medve? - „brummog” 

macska? -„nyávog” stb. 

 Hol? Hová? Honnan?- kérdésre válaszoló feladatok, téri relációk gyakorlására. 

 

Képeken látható, illetve csoport szobában lévő személyek, tárgyak helyének megnevezése (hol? 

Kérdésre válaszoló feladatok.) alatt, fölött, előtt, mögött, mellett, között stb. névutós szerkezetek 

gyakorlása. Mozgásban lévő személyek, tárgyak helyének megnevezése. Hová?- kérdésre válaszoló 

feladatok. Az alá, fölé, mellé, közé, elé, mögé, alól, mellől, mögül stb. gyakorlása pl.: pillangó bábot 

röptettek a gyerekek és közben mondogatták, hogy honnan, hová repült. 

  

Az egész év folyamán a bábok, fejdíszek jelenléte ösztönözte őket egy-egy mese eljátszására, el 

bábozására, egyéni mesélésre, melyek segítségével belebújhattak egy-egy meseszereplő bőrébe és 

beleélhették magukat a mese világába. Fejlődött ez által beleélő képességük, kifejezőképességük, 

érzelmi életük, beszédértésük, szókincsük, emlékezetük, figyelmük, kapcsolatteremtő képességük, 

sőt még koordinációs mozgásuk is, téri irányok ismerete - hiszen lejátszhatták a szereplők mozgását a 

térben, stb. 

 

Az égész év folyamán napi rendszerességgel végeztem fejlesztő munkámat mikro illetve egész 

csoportra kiterjedően, kihasználva minden lehetőséget, alkalmat, akár a mosdóra vagy ebédre 

várakozva is. 

A feldolgozott anyag dokumentációként megjelent minden projekt feldolgozásban illetve 

gyermekeink egyéni fejlesztő lapján. 

 

Munkatervemet úgy érzem sikerült megvalósítani (fejlettségük, képességeikhez mérten).  Év közben 

a szülők is tapasztalhatták a gyermekek fejlődését, több alkalmunk is volt bemutatkozni egy-egy 

ünnepség kapcsán (karácsony, farsang nyílt délelőtt keretében, anyák napja, évzáró, ballagás), de az 

ősszel megrendezett nyílt délelőtt a „Pöttömfogadó” is jó lehetőséget nyújtott erre. 

 

Jövő tanévben tovább folytatom fejlesztő munkámat a visszamaradt gyerekekkel és a szeptemberben 

kapott új gyerekekkel. Továbbra is igyekszem fejlettségükhöz és érdeklődésükhöz igazodva, 

továbbfejleszteni nyelvi-kommunikációs képességüket, gazdagítva szókincsüket, mely képességek 

birtokában alkalmazni tudják a mindennapi beszédükben, kapcsolatteremtésükben. 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

Vadai Gyuláné 

            fejlesztő óvodapedagógus 
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Ebben a nevelési évben 1 gyermekkel foglalkoztam heti 2 órában. Nagycsoportos korú kisfiú, aki 

másik óvodából/T.17./ járt a foglalkozásra hétfőn és szerdán fedett műszakban 10-11 között. A kisfiú 

a szakértői vélemény alapján tanulási nehézség veszélyeztetett. 

 

A foglalkozások rendszerint megvalósultak kevés hiányzással a munkatervben megfogalmazottak 

alapján. A Sindelar vizsgálóeljárást elvégeztem az 1. néhány alkalommal, s a kapott eredmények 

alapján alakult ki a fejlesztési terv. 

 

Fő feladat az általános ismeretek bővítése, valamint feladattartása, figyelme fejlesztése volt. Sok-sok 

játékos feladattal haladtunk lépésről-lépésre, egyre magasabb szintre. Mindvégig szem előtt tartva az 

érdeklődését s a fejlődés ütemét. 

 

Nehézséget okozott az év folyamán többször is a nyugodt hely biztosítása. Mivel nem áll 

rendelkezésre fejlesztő szoba, gyakran akadályokba ütköztünk.  

Egész évben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a gyermek óvodapedagógusaival. Megbeszélve a 

tapasztalatokat, segítettük egymás munkáját. 

 

Bemutató foglalkozásra nem került sor, de az édesanya érdeklődését figyelembe véve előre 

egyeztetett időben megbeszéltük a tapasztalatokat, elért eredményeket. Javaslatot tettem arra, hogy 

miben és hogyan tudja segíteni gyermeke fejlődését. Bemutattam a szülőnek a Sindelar program 

fadiagramját is, amely számára is látványosan megmutatta a lemaradást, majd pedig a fejlődés 

mértékét is.  

 

Ez a gyermek ősszel iskolába megy. A nevelési év végére több területen is nagy fejlődés mutatkozott. 

Bízunk benne, hogy a foglalkozások, az óvodapedagógusokkal a szülővel való sikeres 

együttműködés és fejlesztés eredményeképpen sikeresen teljesíti az iskolai követelményeket. 

 

A következő évben is a szakértői vizsgálatok által kiszűrt gyermekek fejlesztése lesz a feladatom, 

valamint az óvodapedagógusok jelzései alapján külön fejlesztésre szoruló gyermekek megsegítése. 

 

 

 

Karcag,2016. június 5. 

 

 

 

Dobrai Nóra 

fejlesztőpedagógus 
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A drámajáték formája alakítja a személyiséget, megkönnyíti a kapcsolat felvételt, közlést, 

kommunikációt, empatikus és együttműködéshez szükséges képességet fejleszt. 

 

A drámajáték olyan módszer, amely a játékra épít, alapoz. A gyermeki cselekvésre koncentrál, 

csoportos tevékenység, amely feltárja és fejleszti a képességeiket.  

 

A kiscsoportban elkezdett játékos foglalkozások jó alapot adtak a további építkezésre középső 

csoportban. Bővült a játékok fajtája, és időtartama. Több képesség fejlesztő, együttműködést segítő, 

mozgásos, dramatikus játékokkal, mese feldolgozásokkal.  Középső csoportban nagyobb hangsúlyt 

helyeztem a népi dramatikus játékokra, hiszen programunk kiemelt területe a hagyományápolás, 

valamint a dramatikus nevelés alapját is ezek a játékok alkotják. 

A játékokban, mesefeldolgozásokban kibontakoztathatták saját önkifejezésüket, kreativitásukat, 

erősödött önbizalmuk, erkölcsi, szociális, esztétikai intellektuális képességük, gazdagodott 

szókincsük, kommunikációs készségük, képességük. 

 

Elért eredmények: a csoport jól működik együtt, összetartó, jól kommunikáló, bátran alkotnak 

véleményt és vállalnak szerepeket, empatikusak és segítőkészek, nyitottak, ötletesek. Sikeresen 

szerepeltek ünnepeinken, rendezvényeinken, (Lucázás, Anyák napja, Pünkösd), nagyobb 

önbizalommal és örömmel álltak ki a közönség elé, csoport és óvodai szinten. 

Mint drámapedagógus, az óvodai ünnepek, rendezvények szervezésében, megvalósításában, 

kivitelezésében vettem részt, úgy csoport, mint óvodai, illetve intézményi szinten. (Kutató munka, 

forgatókönyvírás, eszközök, kellékek beszerzése, dekorációk készítése, stb.)  

Szívesen segítettem kolléganőimet ötleteimmel, tanácsaimmal. Megosztottam tapasztalataimat a 

tanfelügyeleti eljárásról és örömmel vettem visszajelzéseiket, amikor elmondták saját élményeiket, 

sikereiket. 

 

Csoport szinten: vártuk a Mikulást, Lucáztunk, farsangoltunk, készültünk az édesanyák köszöntésére, 

népi-dramatikus játékot adtunk elő a Pünkösdön. 

 

Óvodai szinten: Szüret, Malomavató, Karácsonyváró délelőtt, ovigaléria megnyitó, Komázó, 

Pünkösd. 

 

Intézményi szinten: A Magyar Kultúra Napja,”Ügyeskedj a kerékpárral!”,”Egy hét a környezetért” 

tábor. 

A városi gyermeknapon kézműveskedtem. 

Tagja vagyok a Kunrózsa kamarakórus és a Gyöngyvirág néptánccsoportnak, akikkel számos 

alkalommal felléptem. 

 

 

 

Karcag, 2016. június 10. 

 

 

 

Perge Tiborné 

    óvoda-és drámapedagógus  
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Nevelő munkám vezérfonalának a környezeti nevelés személyiség formáló, szokás alakító szerepét 

tekintettem. A környezeti nevelés nem más, mint maga az óvodai mindennapok. A környezettel és az 

abban élőkkel a gyermekek kapcsolatát az érzelmei határozzák meg.  

 

A gyermekek örömmel érkeztek a harmóniát sugárzó, esztétikus környezetbe. A mobil bútorok 

lehetővé tették a kuckósítást, mely az egyén számára félre vonulásra kínált lehetőséget, egy- egy 

játszócsoportnak pedig védettséget biztosított. 

 

A vissza illetve új gyermekek beszoktatása után kezdtem, a környezetre figyelő, óvó magatartási és 

cselekvési szokások alakításához. Sikerült pozitív érzelmi viszonyt kialakítani a természeti és 

társadalmi környezet iránt, a csoportomba járó gyermekekben. Néhány kisgyermeknél a 

továbbiakban is figyelmet kell fordítanom, a természet szeretetére, az élők tiszteletére nevelés terén.  

 

A környezetkárosító tevékenységek észrevetetésére hangsúlyt fektettem munkám során. Így sikerült 

meg alapozni a gyermekekben a velük szembeni elutasító magatartást. Amennyiben értelmetlen állat 

és növénypusztítást tapasztaltak, társaikat figyelmeztették, a nem kívánatos viselkedéstől 

elhatárolódtak, jelezték a felnőtteknek. A tapasztalat szerzés útja az együttes, mikro csoportos, illetve 

önálló tevékenykedés volt. 

 

Természet sarok kialakításánál arra törekedtem, hogy többféle tevékenykedésre, megfigyelésre, 

vizsgálódásra kínáljon lehetőséget. Az időbeli tájékozódást segítve gyermekeinknél- évszaktáblánkon 

folyamatosan jelöltük a hónapokat, napokat, időjárás változását. Az akvárium lakóiról való 

folyamatos gondoskodás során a felelős kisállattartás alapozódott meg. Örömmel számolt be néhány 

gyermek, hogy ajándékba teknőst, papagájt, tengeri malacot kaptak. A szaporulatot felajánlották 

óvodástársaiknak (kölcsönös megerősítés, szülői szemléletmód formálás).  

 

Az udvarrendezés, kertgondozás, növényápolás rendszeresen visszatérő tevékenységeink voltak. 

Csak úgy válnak a környezetükért tenni akaró emberekké, ha a legfogékonyabb korban engedjük őket 

tevékenykedni. Ezen alkalmak a környezeti tapasztalatszerzésen túl jól szolgálták a szervezet edzését, 

a kerti szerszámok helyes, biztonságos használatát gyakorolhatták, kooperációra késztette őket és 

kiváló lehetőséget kínált a testi képességek fejlesztésére.  

 

A madarakról való felelősségteljes gondoskodásra nagy figyelmet fordítottunk (folyamatos etetés, 

itatás) napi megbízatást jelentett egy-egy gyermeknek. Etetőink leggyakoribb vendégei voltak a 

verebek, széncinkék, tengelicek, házi és kerti rozsdafarkú, balkáni gerlék, feketerigók. A 

gondoskodást tavasszal, hangos madárénekkel köszönték meg. 

 

Az egészség megőrzés érdekében lekvárt főztünk, csalamádét készítettünk, késő ősztől kora tavaszig 

gyógyteákat fogyasztottunk, majd a bodzavirágból készítettünk üdítőt. Heti egy alkalommal 

gyümölcsnapot tartottunk így gondoskodtunk a megfelelő vitaminpótlásról, a szükséges 

alapanyagokat a szülők biztosították. 

 

Karácsony előtt munkadélutánt szerveztünk a szülőknek, ahol asztali díszt, ajándékkísérő-kártyát, 

üdvözlőlapot készítettünk újrahasznosítható anyagból. Résztvevők száma: 10 felnőtt, 10 gyermek, 

közös éneklés adventi gyertyagyújtás, verses köszöntés és jó hangulatú beszélgetés színesítette a 

délutánt. A gyermekekkel készített mézessel, mágnás diós pitével, teával vendégeltük meg a 

résztvevőket. Tagóvodai szintű szüreti mulatságon csoportunk dramatikus játék keretében idézte fel e 

néphagyományt.  
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Résztvevők köre: óvodánk gyermek és felnőtt közössége, szülők, nagyszülők. A jó hangulatú 

felkészülés során gazdagodott ismeretük, bővült szókincsük, erősödött önbizalmuk. 

Rendezvényünket megtisztelte az intézményvezetés valamint a művészeti óvodákban dolgozó 

kolléganők. 

 

A takarékosságra nevelést nagyon fontosnak érzem munkám során, hisz a fenntarthatóság érdekében 

elengedhetetlen egy másfajta szemléletmód kialakítása a gyermekekben, szülőkben. Az Európai  

 

Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódóan játékokat, nyomdázott csomagolópapírt és ajándék 

tasakokat készítettünk. A részt vételi arány:60-70% volt.” Játszd újra!” Újrahasznosítási pályázatra 

családok illetve a csoport közösen is kreatív, ötletes tárgyakat készített. 

 

A séták alkalmával a város épített környezeti értékeivel ismertettem meg gyermekeinket. (Köves 

daráló, Györffy István Nagykun Múzeum). Figyelemmel kísértük hogyan szépülnek meg a város 

középületei, az önkormányzat előtti dísztér. Ellátogattunk az e tanévben átadott Kuthen úti 

tagóvodába. 

 

Szülői támogatással, terepasztallal gazdagodott csoportunk. Melybe téli madár és vadetetéshez 

készítettünk közös alkotást természetes anyagok felhasználásával, és Zöld jeles napokhoz 

kapcsolódóan végeztünk vizsgálatokat, megfigyeléseket. 

 

A következő nevelési évben folytatjuk a madár birodalomba a cserjék telepítését, az óvoda hátsó 

kerítésének vadszőlővel való befuttatását.  

 

 

 

Karcag,2016. június 11. 

 

 

 

               Háló Éva 

         óvodapedagógus 

         környezeti nevelő 
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Zöldfa úti óvoda        Fejlesztő pedagógia 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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A 2015/16-ös tanévben 23 fős, vegyes gyermekcsoportban végeztem nevelő, fejlesztő munkámat. 

 

A csoport összetétele: 
Kis csoportos: 8 fő 

Középső csoportos: 6 fő 

Nagy csoportos: 9 fő 

Magyar gyermek:5 fő 

Cigány nemzetiségű gyermek: 18 fő 

 

Szeptemberben megtörtént az új gyermekek beszokatása, a nagycsoportosok átfogó képességszint-

felmérése, a fejlesztésre irányuló feladatok megfogalmazása. 

 

A tanköteles gyermekek közül három kisgyermek vett részt logopédiai foglalkoztatásban. Ebből egy 

esetben szükséges volt az óvodai gyakorlás lehetőségét biztosítanom, mert a szülő nem volt 

megfelelő partner ebben. 

 

A beszédfejlesztés szempontjából főleg az alábbi tünetek voltak jellemzőek: 

 gyors beszédtempó 

 helytelen artikuláció 

 fonémacserék 

 enyhe dadogás 

 bizonytalanság a ragok, jelek használatában, a névutók használata terén 

 szegényes szókincs, szókeresés, szómegtalálási nehézség, helytelen mondatszerkesztés 

 beszédgátlás 

 

A leírt problémák jelentős nyelvi hátrányt jelentenek, mely megjelenik a tanulási tevékenység 

eredményességében/eredménytelenségben és melyhez hozzáadódik a gyermekek kedvezőtlen 

szociokulturális hátrányhelyzete. 

 

A nyelv és a gondolkodás egymással egységet alkot, a gondolkodás a beszédben ölt testet. 

 

A csoport összetételéből adódóan év elején ennek megfelelően kellett súlypontoznom főbb 

feladataimat, melyek a gyermekek beszédfejlődése szempontjából mérvadóak. 

 nyugodt, családias légkör kialakítása, a gyermekek szociális beilleszkedésének segítése 

 empatikus, elfogadó magatartás formálása a gyermekek és a szülők körében 

 a hátrányok, beszédhátrányok kompenzálása 

 megfelelő minta nyújtása a kommunikációban 

 az együttélés szabályainak formálása 

 segítségnyújtás, tanácsadás 

 nyelvi kultúrák szem előtt tartása 

 a beszéd örömének felfedeztetése, sikerélményhez juttatás 

 érzéki élményekhez, közvetlen tapasztalatokhoz kommunikációs helyzetek teremtése 

 

Célom: a gyermekek teljes személységének, kommunikációs készségének fejlesztése, nyelvi 

kifejezőeszköz tár gazdagítása, irodalmi élmények nyújtása, a hátrányok csökkentése. 

A megvalósítás során nem határolódtak el az egyes nevelési területek, hanem azok együttes hatása 

érvényesült. 
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A hiányosságokat a Lépésről-lépésre program szellemében a környező világ felfedeztetésével, 

cselekedtetéssel, foglalkoztatással, élményszerű alkalmak és természetes beszédszituációk 

megteremtésével próbáltam pótolni. A terv megvalósítását rugalmasan kezeltem, megragadva 

váratlan fordulatokat, spontán alkalmakat, aktuális helyzeteket. 

 

A gyermekek beszéltetése alapvető módszernek bizonyult a fejlesztésben. A szóbeli megnyilatkozás 

hatásait fokoztuk metakommunikációs eszközökkel (tekintet, arcjáték, mimika, gesztus) 

 

A televízió beszédformáló hatását ebben a tanévben is érzékeltem. A televízió információáradata 

serkentette a gyermekek gondolkodását, fokozta átélő és beleélő képességét, megindította 

fantáziájukat, ösztönzött a beszédutánzásra, de romboló hatású is volt a megszokottól eltérő 

nyelvhasználatával (gügyögés; csúnya beszéd) 

 

Mindennapjainkat átszőtte az aktivitás, cselekedtetés, a tevékenységi vágy kielégítése, a játék és a 

játékosság. Sikerült olyan szociális közeget kialakítanunk, amely ösztönzőleg hatott a gyermekek 

beszédkészségének fejlesztésére. 

 

Sok alkalmat teremtettem a manipulációra, a tárgyak, eszközök használatára, ahol érzelmileg is 

kapcsolatba kerültek környezetükkel, változatos és új ingerek érték őket, amelyek megszólalásra 

késztettek. 

 

A tárgyakat minél több érzékszervre ható szituációban ismerték meg, gyakorolhatták a differenciált 

érzékelést. 

 

Nyelvi játékokat szinte minden nap beiktattam. Egyszerűbb formáit a kisebbeknél, a nagyobbaknál 

fokozatosan emeltem a nehézségi színvonalát az után mondásból álló „papagáj” játéktól kezdve az 

önálló szövegalkotást fejlesztő játékokig. (Meseszék; „Folytasd a mesét…”) 

 

A gyerekek szívesen vettek részt szerepjátékban. Erre sok lehetőséget adtam, segítve a mesék életre 

keltését. Bábokat, fejdíszeket készítettünk, amelyek segítették a belső beszéd fejlesztését, felszínre 

hozását. A bábokkal való játék az oldott légkör megteremtéséhez is jó eszköz volt, segítette a 

„magányos” gyermekeket játszótársak, új barátok keresésében, a kisebbeket a beilleszkedésben. 

 

A verseket, meséket, mondókákat, körjátékokat sikerült megszerettetni a gyermekekkel. Nagy volt az 

érdeklődés a mesedramatizálás iránt. Kovács Barbara: Csupa új című verses-dalos könyve, kazettája 

segítségemre volt az irodalmi, zenei anyag kiválasztásában. Ezek, mint a nyelvi nevelés eszközei (a 

szóhasználat, szójelentés megértése; a mesék fordulatai) ösztönözték őket a szóbeli kifejezésre, 

formálódott „én” képük, erősödött képzeletük, gazdagodott szókincsük. 

 

A családokkal sikerült jó együttműködést kialakítani. Bevontuk őket az óvodai programokba, 

(Mihály nap; „Kelj fel Jancsi”, Télapó ünnepség, Karácsonyi munka délelőtt, Farsang, Anyák napi 

köszöntő; Évzáró; Ovi Gála) ezzel biztosítottam az együttes élmény lehetőségét, a nyelvi nevelés 

szolgálatában. 

 

Karcag, 2016. június 11. 

  

 Németh Imréné 

 óvodapedagógus 
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Zöldfa úti óvoda        Szociálpedagógia 

 

 

2015-2016-os nevelési év értékelése 
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A 2015/2016-os tanévben szociálpedagógiai munkát elsősorban a saját csoportomban, illetve a másik 

két csoportban is végeztem. 

 

Célom volt, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint segítséget tudjak adni a 

gyermekeknek és szüleiknek, illetve, hogy a másságot gyermekek és szüleik is tudják elfogadni és 

tolerálni azt. 

 

Ebben a tanévben 3 magyar gyermek és 8 nemzeti kisebbségi nevelésben részesülő gyermek került a 

csoportba. Ebből a 3 magyar gyermek, otthonról érkezett, 1 cigány kisgyermek egy másik óvodából, 

1 gyermek másik csoportból,1 gyermek bölcsödéből, a többi nemzetiségi nevelésben részesülő 

gyermek, otthonról jött. A bölcsödéből érkezett kislány, nevelésbe van véve. Félévkor egy tolókocsis 

mozgásban akadályozott gyermek került a csoportunkba napi két órás intézményes foglalkozásra, a 

közeli Gyermekotthonból. 

A tavalyi, ill. az elmúlt évek alatt sikerült egy kölcsönös, bizalomra épülő kapcsolatot kialakítanom a 

szülőkkel. 

Szülőértekezlet alkalmával mondtam el, mutattam be egy szociálpedagógus munkáját, azt hogy 

milyen területen tud segítséget adni. 

A rendszeres Gyermekvédelmi munkaközösség foglalkozásai is sok segítséget adtak nemcsak a 

gyermekvédelmi, hanem a szociálpedagógiai munkámhoz. 

 

Megvalósítás: 

1.Mentálhigiénés tanácsadás: 

 Már az elmúlt évek folyamán is nagy hangsúlyt kapott a másság elfogadása, elfogadtatása. A 

csoport többsége nemzeti kisebbségi nevelésben részesült.(23 gyermekből 15gyermek 

nemzeti kisebbséghez tartozik, ebből -13-an halmozottan hátrányos helyzetű, egy gyermek 

hátrányos helyzetű). Az arányok ilyen eltolódása miatt szükségessé vált a magyar szülők 

nagyfokú mentális megsegítése. A magyar szülők ragaszkodása hozzánk, ill. az, hogy az 

elmúlt év alatt sikerült elfogadtatni a szülőkkel a kialakult helyzetet (tavaly a csoport 2/3-a 

részesült nemzeti kisebbségi nevelésben), már ismerték a cigány szülőket, a gyerekeket, 

segítettek abban, hogy ne vigyék el tőlünk gyermekeiket. A hozzánk került néhány magyar 

gyermek szülei is tolerálni tudták a helyzetet, sok személyes beszélgetés, elfogadó, példaadó 

magatartás áll mögötte. Az év folyamán nem volt semmiféle konfliktus a magyar és cigány 

szülők között.  

 Szülő problémájának meghallgatása, tanácsadás. 

 Magatartási problémával küzdő gyermekre való nagyobb odafigyelés, lehetőségek keresése a 

probléma megoldására, következetes nevelés. Szülővel való beszélgetések a felmerülő 

problémákról. 

 Csoportba járó egészséges és beteg gyermeket nevelő szülő, anya lelki megsegítése, 

problémáinak meghallgatása, szükség szerinti tanácsadás, bátorítás. A csoportba járó 

gyermekre való nagyobb odafigyelés. 

 Nevelésbe vett gyermekre való odafigyelés, állandó kapcsolat, beszélgetés, kölcsönös 

tájékoztatás a nevelő szülővel. 

 

2. Életvitelbeli változások javaslása, tanácsadás 

 Éjszakai illetve délutáni alvásproblémák jelentkezése. 

 Helyes, egészséges táplálkozásra való figyelem felhívása. 
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3. A megszűnő óvodáztatási támogatással kapcsolatos információk nyújtása. 

 

4. Hivatalos papírok (nemcsak óvodával kapcsolatos) értelmezése, megbeszélése a szülővel. 
 

5. Az egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi prevenció „becsempészése” a mindennapokba. 

Háztartással összefüggő, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák megoldásának lehetőségei. 

 

6. A HHH és veszélyeztetett gyermekek még nagyobb figyelemmel kísérése. 

 

7. Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, félévente a védelembe vett gyerekek óvodai 

jellemzésének elkészítése. 

 

8. Családlátogatások. 

9. Nevelésbe vett gyermekre nagyobb odafigyelés, konzultáció a szülővel, a kapcsolattartóval a 

gyermekkel viselkedésével, magatartásával, óvodai életével, megnyilvánulásaival kapcsolatosan. 

 

Minden beszélgetésemet ezeken kívül az előítélet mentesség jellemzi, a másságok elfogadása az 

azonosságok erősítése. 

 

Összegzés: 

 

Az előző évekhez képest, a nemzeti kisebbséghez tartozó gyerekekre már nem volt jellemző a 

viaskodás, a „szemet –szemért, fogat-fogért.”- elv. A csoportba járó fiúk is aránylag jól kijöttek 

egymással, ritkán alakult ki konfliktus helyzet közöttük. Problémaként az egyik nagycsoportos fiú és 

családja állandó költözködése jelentette. A gyermek egyébként is problémás, magatartása, 

viselkedése elég agresszív, így a szülők féltették gyermekeiket tőle. Egy idő után a nagyobb fiúk 

próbálták átvenni mentalitását. Ennek elharapózását szerencsére a szülőkkel közösen sikerült pozitív 

irányba befolyásolni. A lányok is próbálták a felmerülő problémákat kulturált módon megoldani. 

Úgy érzem, sikerült a kultúrájukból adódó viselkedésüket elfogadhatóvá tenni a csoport többi tagja 

miatt is, hiszen most is a magyar gyerekek voltak kisebbségben. A szülőkkel való beszélgetések, a 

közös programok, illetve a nyitottsággal, bizalommal való odafordulás segített ennek az elérésében a 

társammal együtt. Ez azért volt különösen fontos, hogy a magyar gyerekeknek ne ez legyen a 

követendő példa a kialakuló problémás helyzetek megoldására. A magyar szülők közül meg is 

fogalmazták, hogy félnek nehogy a gyermekük olyan viselkedésformákat vegyenek fel, sajátítsanak 

el, amik a nemzeti kisebbséghez tartozó gyerekekre jellemző. A cigánygyerekek és szüleik egyszer 

sem éreztették, hogy ők vannak többségben. 

 

Továbbra is célom, hogy óvodai szintű legyen a szociálpedagógiai tevékenységem. 

Szeretném felvenni a kapcsolatot minden olyan szociális intézménnyel, amelyek segítséget tudnának 

adni szociálpedagógiai munkámhoz az óvodában. 

Az óvodai dolgozókkal, munkatársaimmal való közvetlen kapcsolat kialakításával is erre törekszem, 

sok segítséget, támogatást kapok tőlük. Szívesen végeznék erre irányuló tanfolyamot is. 

 

Karcag, 2016.06.09. 

 

    Csapóné Horváth Marianna 

        óvodapedagógus, szociálpedagógus 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

202 

 

3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló az óvodások logopédiai fejlesztő táboráról  

2016.06.06. – 2016.06.17. 

KARCAGI AKÁCLIGET FÜRDŐ és CAMPING 

 

 

 

Készítette: Molnárné Oros Csilla 
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A Karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén nyolcadik éve szervezünk nagycsoportos 

gyermekeink részére fejlesztő tábort. 2016. június 6-17. között 66 gyermeket táboroztattunk kétszer 

egyhetes turnusban. Mindkét héten 7 fő pedagógus (1 fő nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus; 4 fő 

óvodapedagógus, 2 fejlesztőpedagógus) és 2 fő dajka néni segítette a fejlesztő hét munkáját. 

 

Célunk továbbra is változatlan. Az előző évekhez hasonlóan most is a gyermekek természet közeli 

életmódjának, vízben történő mozgásának örömtelivé tétele, az alapkészségek, részképességek 

fejlesztése, a tapasztalva tanulás lehetőségének megadása, az iskolai szocializáció előkészítése. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőségünk nyílt Gyökeres Éva és Popovicsné Nagy Mária által játékos 

vízhez szoktatás és úszás előkészítésre. 

 

Feladatunkat most is előre elkészített programterv alapján végeztük, melynek kidolgozásában 

valamennyi pedagógus részt vett. 

 

Első héten reggel 7 órától gyülekeztünk a Táncsics 17., második héten a Táncsics 19. tagóvodában, 

majd 8 órakor indultunk az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területére. A fürdő vezetősége mindkét 

héten az apartmant bocsájtotta rendelkezésünkre. Továbbá az ebédlő és a mosdó helyiségeit is 

használhattuk. Megérkezésünk után a gyerekeknek szabad programjuk volt, kedvükre játszhattak, 

kergetőzhettek, fogócskázhattak, focizhattak. A mozgásfejlesztő játékokat maximálisan kihasználták 

(labda, foci, karika, babzsák, ugrókötél, húzókötél, körkötél, tollaslabda, habtenisz). 

 

Kempinghez való kiérkezésünk után a gyermekeket mikrocsoportban, folyamatosan váltva kísértük a 

vízhez szoktatás, úszás előkészítés tevékenységhez. E tevékenységet Gyökeres Éva és Popovicsné 

Nagy Mária végezték. A szabad mozgást irányított zenés torna, testsémát és téri orientációt fejlesztő 

mondókák, dalok váltották fel. 

A tízórai elfogyasztása után került sor a különböző fejlesztésekre. Ebéd után csendes pihenő alatt a 

gyermekek a napi program témájához kapcsolódóan feladatlapokat töltöttek ki. Itt nagy hangsúlyt 

fektettünk az önállóságra, de szükség szerint egyéni fejlesztésre is sor került. A mindennap kitöltött 

feladatlapokat a hét végén füzetbe tűztük össze és ezt a gyermekek haza is vihették. Minden délután 

két órától a strandon tartózkodtunk. A gyerekek saját indíttatásból, örömmel mutatták a délelőtt 

folyamán elsajátított, úszás előkészítő gyakorlatokat. 

 

Egyik nap sem maradt el a „Rókavadászat” című játék, mely minden gyermeket megmozgatott. E 

játék eredményhirdetése után került sor mikro csoportos és szükség szerint egyéni fejlesztésekre. 

 

Hétfői napon a rókavadászat című játék után a gyerekek az összegyűjtött „rókákból” 

(papírlapocskákból) színválasztásuknak (piros, narancs, citromsárga, zöld, kék, lila) megfelelően 

csapatjelképet készítettek. Utána mindenki elkészítette nyaklánc formájában is a csapatjelképét. 

Délelőtt és délután is olyan tevékenységeket szerveztünk a gyerekek számára, mely minden 

képességüket maximálisan fejlesztette.  

 

Keddi napokon a gyerekeknek a „Szivárvány útvonalon” végighaladva 7 állomáson kellett játékos 

feladatokat megoldaniuk. Itt lehetőség volt babzsákkal célba dobásra, közben számlálás gyakorlására; 

csoportos versengésre; puzzle kirakására; dalos játékok hallás után történő felismerésére és 

eljátszására; különböző találós kérdések megfejtésére; kakukktojás játék keretében szivárvány 

színeinek kiválasztására; a szivárvány színeinek sorba rendezésére; finommotorika fejlesztésére 

(gombolás, cipőfűző kötés, zipzár felhúzás gyakorlására). 
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Szerdai napokon a testséma fejlesztése, a térben és síkban való tájékozódás került előtérbe. Ezen a 

napon a gyerekek egy csoporttársukat kiválasztva azt körberajzolták, majd aznapi ruházatuknak 

megfelelően tetszőleges technika választásával felöltöztették. Lehetőség volt a különböző 

sajátosságok feltüntetésére, és nagy hangsúlyt fektettek a kiegészítők (nyaklánc, karkötő, fülbevaló, 

karóra…) megjelenítésére is. 

 

Csütörtöki napokon anyanyelvi fejlesztésen belül főfogalom (gyümölcsök, zöldségfélék, járművek, 

háziállatok, vadon élő állatok, tengerben élő állatok, virágok) aláhelyezés volt a célunk. A csoportok 

különböző képeket kaptak, melyeket sajátos környezetben kellett síkban elhelyezniük. 

 

Pénteki napon délelőtt a rókavadászat után is és délután a feladatlap kitöltése után is strandoltunk. 

 

Második héten, hétfői napon az időjárás nem tette lehetővé, hogy délután strandoljunk, ezért a 

gyerekek számára gyöngyfűzés tevékenység lehetőségét biztosítottuk, továbbá különböző 

képességfejlesztő játékokat ajánlottunk fel (dominó, memóriajáték, Mix-Max, Colorama, Játszva 

megtanuljuk a színeket! - háziállatokat, - vadonélő állatokat, - számokat, - foglalkozásokat, - 

formákat!). 

 

Első héten vendégünk volt Andrási Tiborné Intézményvezető helyettes Asszony. Második héten 

vendégünk volt Kunné Nánási Mónika Intézményvezető helyettes Asszony, akik nagy érdeklődéssel 

hallgatták tábori programunkat. 

 

Délután 4 órakor indultunk vissza a Székhely Óvodába, ahol a szülők már izgatottan vártak 

bennünket. 

 

A fejlesztő hét alatt a folyamatos óvodai nevelőmunka egész napos játékos cselekvéssel, 

tapasztalásokkal való kiegészítését tökéletesen meg tudtuk valósítani. 

A fejlesztés lényege, hogy azt a gyermekek játékként éljék meg. Ezt a két hét folyamán 

valamennyien szem előtt tartottuk, hisz olyan játékokat, tevékenységeket szerveztünk, melynek 

végzése során a gyerekek valamennyi képessége tovább fejlődhetett. 

 

Úgy gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan a tábor ideje alatt felnőttek és gyerekek egyaránt 

jól érezték magukat, továbbá, valamennyi gyermekjátékokban, élményekben gazdag örömteli hetet 

tudhatnak magukénak. Eredményünknek tekinthetjük, hogy a játékos vízhez szoktatás, úszás 

előkészítés sikeresen tudtuk megvalósítani. 

Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számukra. Elsősorban a táborban tevékenykedő 

pedagógusoknak és dajka néniknek. Köszönet Tóth Jánosné Margó néninek, Dobrai Nórának, Szabó 

Renátának, Popovicsné Nagy Máriának, Gyökeres Évának, Rauschemberger Gáborné Rózsika 

néninek, Láposi Ilonának, Tóth Andrásné Magdika néninek. 

 

Karcag, 2016. június 20. 

         

Molnárné Oros Csilla 

               táborvezető 
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Képességfejlesztő tábor  

Úszás előkészítés, vízhez szoktatás 

Helyszín: Akácliget Gyógy és Strandfürdő 

 

Cél: Az úszás előkészítéssel, vízhez szoktatással a gyerekek fizikai képességei fejlődjenek. A 

szervezetre gyakorolt sokoldalú ráhatással a légzőszervek, szív- és keringési rendszer szervei 

kellőképpen foglalkoztatva legyenek. Életkorhoz alkalmazkodó optimális terheléssel a szervezet 

edzése valósuljon meg. Egészségesebbé, ellenállóbbakká váljanak a gyerekek.  

Feladat: A vízzel szembeni esetleges gátlások feloldása. Új mozgásingerek végrehajtására motiválni 

a gyerekeket. Megszerettetni a vizet, sikerélményhez juttatni őket. A fokozatosság betartása nagyon 

fontos, és a játékosság bevitele a gyakorlatokba. Hibajavítás, sok-sok dicséret. 

A gyerekek testi épségére fokozottan ügyeltünk. A csúszásveszélyre felhívtuk a figyelmet. Zoknit 

kértünk, hogy húzzanak a gyerekek, így elkerültük a láb kidörzsölését.  

Gyerekenként naponta 30 perces időtartamban mikro csoportos foglalkoztatási formában zajlott a 

vízhez szoktatás, úszás előkészítés, két óvodapedagógus vezetésével. /maximum: 10 fő/ 

1. A medencébe lassan, fokozatosan jöjjenek be, aki bátortalan leülhet a medence szélére, 

belelógathatja a lábát, leülhet a lépcsőre. Sétáljanak a vízben. Érezzék meg, hogy a vízben 

nehezebb járni, mint a szárazföldön. Járásgyakorlás előre, hátra. A gyerekek megmossák a 

saját arcukat. Esőt csinálunk. Leöntő játék: Vizet merítek a kezembe, határozott mozdulattal a 

gyerek feje tetejére engedem. „Vízesésen megyünk át a kincshez vezető úton.” Mindig 

dicsérek. 

2. Merüléses gyakorlatok előkészítése; és a merüléses játékok 

Alapállásból ereszkedés guggoló állásba úgy, hogy állig érjen a víz. Csípőre tett kézzel 

rugózás. Térdrugózás közben tapsoljanak maguk előtt a vízben. Kapaszkodjanak meg a 

medence szélén, és a másik kézzel keltsenek minél nagyobb hullámot a vízben. 

Gyakorolják a levegő visszatartását úgy, hogy először nem bújnak a víz alá. Majd behajtják a 

fejüket egy pillanatra úgy, hogy a szemük is a víz alá kerül. „Kíváncsi kacsa” Tegyék a 

kezüket csípőjükre a gyerekek, térdrugózást végezzenek, egyszer-egyszer hajtsák előre 

fejüket és merítsék a víz alá, majd emeljék ki a vízből. Ne töröljék a szemüket, pislogjanak 

kettőt. Mindig dicsérek. 
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3. Hosszabb merülések. „A krokodil vadászik” A gyerekek elbújnak úgy, hogy csak a szemük 

van kint a vízből és így sétálnak a vízben. Lebújnak a víz alá, kifújják a levegőt. Előtte nagy 

levegőt vesznek. „Megijesztjük a halakat”. „Kincskereső játék” A medence aljára helyezem a 

színes műanyag karikákat, a víz felszínére a labdákat. A „kincskeresők” összegyűjtik. 

Párokban kézfogás egymással szemben. Az egyik gyerek a víz alá merül, majd kézelengedés 

nélkül feláll. „Vízi szivattyú” Felváltva végezzék. Játék: A békák elbújnak a gólya elől a 

békás tóban. Ha elment a gólya, kibújnak a tóból.  

4. Lebegés, siklás. A medence oldalán fogja a gyerek a kapaszkodót, feje kint van. Megkérem, 

emelje fel a lábát, kinyújtott lábát megfogom. Ha ez megy, megkérem, tegye bele a fejét a 

vízbe. Feje a két nyújtott karja között legyen. Álljanak a gyerekek szembe a fallal 1,5-2 m 

távolságra. Ne lépjenek el a lábukkal, csak lökjék el kicsit magukat, lehetőleg nyújtott testtel 

dőljenek el a fal felé, fejük a két karjuk közt legyen. Kapaszkodjon meg a medence szélében, 

a lábát maga alá húzva önállóan álljon fel. Úszódeszkával is ugyanígy gyakoroltatom, elől 

nyújtott kézzel fogják. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a siklás befejezésekor mindkét 

térdet húzzák fel maguk alá, a fejet pedig emeljék felfele. Ha jól megy, lehet növelni a 

távolságot. Játék: a kis „tengeralattjárók” bújjanak át a karikán. 

5. Siklás gyakorlása mélyebb vízben, biztonságos körülmények között, egyszemélyes felnőtt 

kapcsolatban, önként jelentkezés alapján. Úszódeszka használatával. Aki bátortalanabb, 

annak a csípő vagy a mellkas alátámasztásával segítek. A legbátrabbak úszódeszka nélkül is 

megpróbálhatják. Sok-sok dicséret.  

A gyerekek nagyon nagy várakozással és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon. Elmondásuk 

és a szülők elmondása alapján nagy eltérést mutat a gyerekek vízhez való viszonya. Van, aki már járt 

úszó tanfolyamra, van, aki nyári időszakban járt már a fürdőben, de olyan gyerekek is voltak, akik 

még soha nem jártak strandon.  

Napról napra lehetett tapasztalni a fejlődést, a tanultakat gyakorolták a szabad fürdőzés ideje alatt is, 

és büszkén mutatták tudományukat.  

Az úszás előkészítés, vízhez szoktatás megvalósult. A siklást a gyerekek kb. 80 %-a megtanulta, 

végre tudta hajtani.  

 

 

 

Karcag, 2016. június 20. 

 

 

 

Popovicsné Nagy Mária      Gyökeres Éva 

       óvodapedagógus     óvodapedagógus 
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4. sz. melléklet 

 
 

 

 

 

Beszámoló az „Egy hét a környezetünk védelméért!” 

Program megvalósításáról 

2016. június 27.- augusztus 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Andrási Tiborné 

programvezető 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

210 

 

Az „Egy hét a környezetünk védelméért” egy hetes programot hetedik alkalommal szerveztük meg a 

nagycsoportos óvodás gyermekek számára. A programba azokat a gyermekeket vettek részt, akik 

fokozottabban érdeklődnek a természet iránt, biztonságosan tudnak két keréken kerékpározni.  

A gyermekek az óvodapedagógusok javaslata és a szülők beleegyezése alapján vettek részt, de fontos 

szempontnak tekintettük, hogy amelyik óvodában működik természetismereti tehetségműhely, az 

azokban résztvevő gyermekek előnyt élvezhessenek. 

A gazdagító programot 2016. június 27 – július 1. között szerveztük a Madarász Imre Egyesített 

Óvoda Zöldfa úti óvodájában, minden nap 7:00 – 16:30-ig. 

Az élményekben gazdag programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában 5 

óvodapedagógus vett részt, akik a Környezeti nevelés munkaközösség aktív tagjai, munkánkat 2 

dajka néni és három közösségi szolgálatot teljesítő diák segítette. 

 

A program célja 

 A nagycsoportos óvodáskorú gyermekek az egy hetes program során élményszerű, komplex 

cselekvéseken, felfedező jellegű játékos programokon keresztül megismerkedjenek 

lakóhelyünk természeti és ember alkotta épített értékeivel. 

 Sokszínű tevékenységek biztosításával a gyermekek környezettudatos magatartásának, 

környezeti kultúrájának formálása.  

 A helyszíni megfigyelések során felkeltsük óvodásaink érdeklődését a természet iránt, 

bővítsük, elmélyítsük a környezetvédelmi -, természetvédelmi tapasztalatikat, ismereteiket.  

 Közlekedési kultúra fejlesztése, a biztonságos kerékpáros közlekedés megalapozása, 

megerősítése. 

 

A program feladatai 

 Változatos játékos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával a gyermekek egyéni 

ismereteinek bővítése, elmélyítése. 

 Problémaszituációs helyzetek teremtése, logikus és elvont gondolkodás, kreativitás 

fejlesztése, a meglévő ismeretek alkalmazása.  

 Szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek tudatos 

fejlesztése, amelyek szükségesek a természet és ember által épített környezet megismerésére, 

óvására. 

 Környezettel interaktív, ahhoz a lehető legjobban alkalmazkodó tudás megszerzése. 

 A megszerzett ismeretek rendszerezése. 

 Az óvodai környezet adta lehetőségek kihasználása, az új környezethez való alkalmazkodás. 

 Az együttjátszás örömének megéreztetése. 

 A kudarctűrő képesség és az önfegyelem erősítése a játékok szabályainak betartásával 

 Egymásra való odafigyelés, bizalom alakítása  

 Téri orientáció alakítása a közlekedés és a játékok során 

 Lakóhelyünk természeti-és épített értékeinek megismerése.  

 Az élőhely védelmének a fontosságának megláttatása. 

 

2016. június 27. hétfő 

A gyerekek nagy izgalommal várták az egy hetes programot. A tábor helyszínére kerékpárral 

érkeztek. Közösen fedeztük fel az óvoda udvarát, épületét, elhelyeztük a csomagokat, hogy a hét 

folyamán mindenki önállóan megtalálja a felszereléseit.  

Az elhelyezkedést követően csapatépítő játékokon keresztül ismerkedtünk meg egymással, 

csapatneveket választottunk és mindenki nyakába felkerült a tábort jelképező kiránduló kendőt. 
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A gyermekekkel megismertettük a program során az óvodai élettől kicsit eltérő napirend miatt a 

szokásokat, szabályokat. 

Az időjós csacsi segítségével minden reggel megfigyeltük az időjárást, hőmérsékletet, milyen idő 

várható. Ez segítette a gyermekeket, hogy tudják, milyen ruhát kell felvenni a kirándulásokra. Az 

időjárás jelentés hozzájárult a természetre figyelő magatartás elmélyítéséhez. 

Tízórait követően három helyszínen ügyességi kerékpáros pályát építettünk, amelyeken nagy 

örömmel kerékpároztak a gyermekek. A pályákat úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek 

felelevenítsék és alkalmazzák a már elsajátított közlekedési szokásokat, szabályokat, alapvető 

KRESZ ismereteiket gyakorolják az egymásra való odafigyelést, átadják társaiknak kerékpározás 

közben az információkat a balesetmentes közlekedés érdekében. 

Közben mi óvodapedagógusok láthattuk, hogy ki, milyen biztonsággal tud kerékpározni, kinek van 

szüksége több segítségre, ennek megfelelően állítottuk sorba a kerékpáros kirándulások alkalmával 

óvodásainkat. 

Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek fegyelmezetten, körültekintően, egymásra odafigyelve 

kerékpároztak. 

Délután kerékpártúrára szerettünk volna indulni a földbe vájt kunyhóhoz és a Szélmalomhoz. Az 

időjárás azonban a program módosítását tette szükségessé. Az óvodát körülvevő kis utcákban 

kerékpároztunk, hogy ha elered az eső, akkor azonnal be tudjunk menni az óvoda épületébe. A 

gyermekekkel izgatottan figyeltük a gyülekező felhőket, éreztük a közelgő eső illatát, majd a teraszon 

hallgattuk a dörgéseket és figyeltük a villámokat. Nagyon izgalmas volt a gyermekek számára. A 

délután későbbi részében a gyermekekkel kézműveskedtünk. 

 

2016. június 28. kedd 

Délelőtt a Györrfy István Nagykun Múzeumba tettünk látogatást, ahol az állandó kiállítást tekintettük 

meg. A tárlatot a gyermekeinknek múzeumpedagógiai módszerek segítségével, játékos 

tevékenységeken keresztül mutattuk be: kunok bevonulása Magyarországra, népviselete, életmódja, 

tevékenységük. A kiállítás segítségével szemléletessé és érthetővé vált, hogy hogyan változott a 

kunságban élő emberek életmódja, hogyan befolyásolta a Tisza szabályozása, milyen eszközöket, 

szerszámokat készítettek és használtak. A kiállítás jól szemléltette, hogy elődeink milyen 

harmóniában éltek a természettel, nem kizsákmányolták azt.  Az egész tárlat sugallta mindazt, amit a 

környezeti nevelésünk során célként fogalmazunk meg: természetre való odafigyelés, természettel 

való együttélés, a környezeti adottságok, lehetőségek ésszerű felhasználása a környezet megóvása 

érdekében. 

A látogatást követően önfeledten játszottak a gyerekek a játszótéren, s közben a táborban kötött 

barátságok továbberősödtek. 

A játékot követően lehetőségünk adódott arra, hogy a karcagi Szent Ágoston Tűzoltóságon is 

látogatást tegyünk. A tűzoltók nagy szeretettel fogadták a gyermekeket és az életkori sajátosságuknak 

megfelelően bemutatták a tűzoltók munkáját, eszközeit és a riasztás esetén milyen gyorsan tudnak 

elkészülni, hogy segíteni tudjanak a bajbajutottakon. A gyermekek számára nagy élményt jelentett a 

délelőtt. 

Délután kerékpártúrára indultunk és ellátogattunk a közeli földbe vájt kunyhóhoz, ami nagyon 

tetszett a gyermekeknek, hiszen alig volt magasabb náluk. A gyermekek életkori sajátosságának 

megfelelően bemutattuk szerepét, jelentőségét, hogyan védte az ott lakókat a hidegtől és a melegtől, 

milyen módszerrel építették. 

Éppen, hogy az épületet megtekintettük, ismét viharfelhők tornyosultak az égen, ezért gyorsan vissza 

kellett kerékpároznunk az óvodába. Az időjárás nem szegte kedvünket, vidám játékokat játszottunk, 

karkötőket fontunk, amíg a szülők megérkeztek gyermekeikért. 
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2016. június 29. szerda 

 

Ez a nap a víz téma jegyében zajlott. Reggel az Erzsébet – ligeti tóhoz kerékpároztunk. 

Természetismereti játékokon keresztül felfedeztük a tópart környékének növény és állóvilágát. Több 

gyermeknek nagyon izgalmas volt, mert saját csoportjával a Víz világnapjához kapcsolódóan tettek 

látogatást a tóhoz, akkor még nagyon jól meg tudták figyelni a tavat. Nyár elejére azonban a tópartját 

benőtte a nád, csak egy-egy helyen találtunk kitaposott ösvényt a vízhez. Nagyon izgalmas volt a 

gyermekek számára a nád közötti felfedezés. A mesterséges domb tetejéről jól meg tudtuk figyeltetni 

a tó fodrozódását, az úszkáló tőkésrécét, a szitakötőket, molnárkákat. Ezt követően helyszínen 

alakítottunk ki vizsgálódási lehetőségeket, melynek során felfedezhették a gyermekek a víz fizikai, 

kémiai tulajdonságát. A vizsgálódásokat a gyermekek együttműködve végezték. A látványos 

kísérletek esztétikai élménye, érdekessége mellett az összefüggéseket is felfedezték a gyermekek. 

Észrevették a gyermekek a vizsgálódások közben a különböző anyagok szennyező hatását. Logikus 

és kritikus gondolkodásuk fejlődött. Szókincsük gyarapodott. Magabiztosan, választékosan fejezték 

ki gondolataikat. 

A vizsgálódásokat követően lazító programot szerveztünk az Akácliget Gyógy és Strandfürdőbe. A 

gyermekek önfeledten lubickoltak a kismedencében. Nagy élmény volt számukra. A sportoló 

gyerekek két csapatot alakítottak és nagyon izgalmas vízilabda mérkőzést játszottak, a többiek 

kergetőztek, pancsoltak a vízben. Kellemesen elfáradva élményekkel tele kerékpároztunk vissza az 

óvodába. 

Ebéd után a fák árnyékában igény szerint pihentek egy keveset, majd várták a délutáni programot, a 

kerékpártúrát a Szélmalomhoz. 

A Szélmalomban megismerkedtek a malom történetével, a molnárok eszközeivel, szerszámaival, 

munkájukkal.  Kisóvodásaink nagyon érdeklődőek voltak, a kiállítás megtekintése során több ének és 

dalos játék jutott eszükbe, ami még színesebbé, élményszerűbbé tette a délelőttöt.  

 

2016. június 30. csütörtök 

A délelőtt folyamán az óvoda udvarára szerveztünk programot. A gyermekek között nagyon kedves 

baráti kapcsolatok alakultak ki, ennek további mélyítésére csapatépítő játékokat, énekes játékokat 

szerveztünk, melynek zárásaként csapatsátrakat készítettünk. 

A vidámhangulatú délelőtt után hosszú kerékpárút várt a gyermekekre. Az úti cél a Vadászház volt, 

ahol Varga Szabolcs a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően mutatta be tevékenységüket. 

A vadászház termében trófeák fogadták a gyermekeket, ami igazán lenyűgözte őket.  

Ezzel a kirándulással az volt a célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek a vadgazdálkodás 

fontosságát, milyen szabályai vannak a vadászatnak és az e hivatást vállaló emberek milyen fontos 

szerepet töltenek be a vadvédelemben illetve az ökológiai egyensúly fenntartásában. 

A bemutatót követően megtekintettük a fácántelepet, ahol a vadászok nevelik a fácán fiókákat.  

Végezetül vadászok sportjával, a koronglövészettel ismerkedtek meg gyermekek.   

 

2016. július 01. péntek 

A reggeli órákban madárgyűrűzésre indultunk az Erdei Tornapályára. A gyermekek büszkén és 

izgatottan indultak az utolsó és a legnagyobb kihívást jelentő kerékpártúrára. 

A Hortobágyi Nemzeti Park lelkes munkatársa segített a tervezett program megvalósításában. A 

hálóba befogott cinegéket, poszátát, csilcsalpfüzikét apró zsákokban hozta a gyermekeknek és 

megmutatta, hogyan végzik ezt a tevékenységet, mi a célja. A gyermekekkel közösen a madarakon 

vizsgálatokat végeztek: kondíció, tollazat színe, szárny-és farktollak hosszúsága, csőr állása, milyen 

táplálkozásra utal. Kisóvodásaink nagy érdeklődéssel és aktívan vettek részt a madarak 

vizsgálatában.  
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A nemzeti park munkatársa, Kiss Ádám igazán érdekesen, a gyermekek életkori sajátosságának 

megfelelően, aktivitásukra építve mutatta be a madárgyűrűzés és a madárvédelem fontosságát.  

Délután mindenki összeszedte a héten összegyűjtött kis kincseit, becsomagoltunk az utazótáskába. 

Ebéd után búcsú délutánt szerveztünk és zárásként mindenki elmondhatta, hogy mit visz haza az 

emlékeiben és a szívében. Öröm volt hallani, hogy mennyi élményt sorolnak fel. 

Végezetül Andy és Karcagi Nagy Zoltán vidám zenés műsorával örvendeztette meg az „Egy hét a 

környezetünk védelméért!” programban résztvevő gyermekeket. 

 

Az egy hetes program mit nyújtott a gyermekek számára? 

 A lakóhelyünk természeti –és épített értékeinek felfedezését. 

 Kíváncsiságuk, felfedező vágyuk felkeltését, fenntartását. 

 Tapasztalás és tevékenységeken keresztül történő tanulást. 

 Állatok iránti szeretet, tisztelet, állatok védelme. 

 Nem elegendő az élőlényeket védeni, fontos az élőhely védelme. 

 Felelősségteljes döntéshozatal. 

 Az ember és a természet közötti harmónia fontosságának megtapasztalása. 

 Elődeink élete, öltözéke, használati eszközei. 

 A kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése. 

 egymásra való odafigyelés. 

 A megszokottól eltérő környezetben való tájékozódást. 

 Egy új közösségbe való beilleszkedés, együttműködés lehetőségét.  

 Problémaérzékenységet, problémamegoldást. 

 Új barátságokat.  

 

Köszönjük Karcag Város Önkormányzatának, intézményünk vezetőjének, Gulyás Ferencnének, hogy 

lehetővé tették számunkra, hogy az egy hetes programmal tovább mélyítsük a gyermekek természet 

iránti szeretetét, formáljuk környezeti kultúrájukat.  

 

 

 

Karcag, 2016. július 6. 

 

 

 

Andrási Tiborné 

program vezetője 
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5. sz. melléklet 
 

 

 

Beszámoló a „Kézműves” tábor megvalósításáról 

2016. június 27.- augusztus 1. 

 

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 

A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.” 

(Goethe) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Nagy Tiborné 

táborvezető 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

215 

 

A kézműves alkotó tábor a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt.19. sz. tagóvodájában 

valósult meg,2016. június 27.-2015. július 01. között,7-17 óráig. Az alkotó tábor40 fő kisgyermek 

részére került meghirdetésre,34 fő jelezte részvételi szándékát. A kézműves alkotó táborban 

résztvevők végleges létszáma 31 fő kisgyermek volt. Öt óvodapedagógus, két pedagógiai asszisztens 

és egy fő közösségi szolgálati idejét töltő tanuló segítette a táborban folyó munkát. 

 

Óvodapedagógusok:   

Nagy Tiborné  

Mándi Katalin 

Szarka Péterné 

Vadai Gyuláné 

Vadainé Boros Beáta 

 

Pedagógiai asszisztensek:                     

Kovács Imréné 

Bede Ágnes 

 

Közösségi szolgálati idejét töltötte: 

Kánya Zoltán tanuló 

 

E nevelési évben második alkalommal szerveződött meg a tábor, melyre nagy várakozással érkeztek 

hétfőn reggel a gyermekek, szülők és a pedagógusok egyaránt. Az érkezés kezdeti bátortalanságát 

ismerkedő, közösségi játékokkal oldottuk, melyek vidám hangulatot, mosolyt varázsoltak mindenki 

arcára. A felnőttek és gyermekek bemutatkoztak egymásnak, megbeszéltük a táborban élő 

szabályokat, az első nap reánk váró programok, tevékenységek tartalmát. A tábor időszakában ez 

napi rendszerességgel így történt. A játékokban való önfeledt aktív részvétel nagymértékben segítette 

a gyermekek csapattá válását, már első nap új barátságok szövődtek. Az önfeledt kikapcsolódás, az 

aktív pihenés, a csapatépítő játékok, kirándulások a tábori program szerves részei voltak a hét 

folyamán. A viselkedési formák alakulását, a szocializációt, az önismeretet, önállósodást egyaránt 

fejlesztette a gyermekekben. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek megtalálta 

helyét, dönteni tudott arról, mely tevékenységben szeretne elmélyülni. Spontán ötletek is felmerültek 

a gyermekek részéről, melyek megvalósulását támogattuk, segítettük. A gyermekek 

általkezdeményezett tevékenységek is erősítették, igazi kis csapattá kovácsolták a táborozó 

gyermekeket (pl.: homokszobrászat). 

 

Első nap a modern technikákkal ismerkedtek a gyermekek, melyek újszerű és izgalmas feladat elé 

állították őket, felkeltette érdeklődésüket. A márványozási technika során nagy élményt jelentett a 

gyermekeknek a víz felületén szétterülő festékek összemosódása, majd „AH”- élményként élték meg 

a színkombinációk papírlapon való megjelenését. Az antikolt kép készítésének folyamata, sokak 

számára még ismeretlen anyaggal, az olajpasztellel történő ismerkedést, kísérletezést nyújtotta. A 

gyermekek kreativitása, képzelete, fantáziája szárnyalhatott, képalkotó képességük gazdagodott. A 

fancy-folding technika által a színharmóniák iránti igényességük fejlődött, a kéz és ujjak 

finommozgásának fejlesztése valósult meg. Az alkotó munka öröme erősödött a gyermekekben, a 

szépre való érzékenységük fokozódott. A „játék a formákkal”- kép tervezése és készítése során 

kompozíciós készségük, alkotó képzeletük, kreativitásuk, belelátó képességük, gondolkodásuk 

fejlődött. Az ujjak finom mozgása az olló használattal fejlődött, a szem-kéz koordinációjának 

összehangolása erősödött. Többen önállóan, egyedi produktumokat hoztak létre, egyéni 

képességeikhez mérten kevés támogatást, segítséget igényeltek a gyermekek.  
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Örömmel tapasztaltuk, hogy egymás irányában segítőkészek voltak a gyermekek, megegyeztek az 

eszközökön, bátran megfogalmazták elképzeléseiket,az alkotó folyamat beszélgetve,vidám 

hangulatban telt. Az alkotás a szabadban, az óvoda udvarán zajlott, az elkészült munkákat a 

gyermekek önállóan kifüggesztették az arra kijelölt helyen. Kisebb csoportokban odasétáltak, 

gyönyörködtek saját és egymás képeiben. Délután sokan a délelőtt kipróbált technikákat, munkákat 

folytatták tovább, önállóan választva ezt az időtöltést. Tréfás fejecskéket készítettek a gyermekek, 

melyeken önarcképüket jelenítették meg. A karakterek kiemelésével a gyermekek lényeglátó 

képessége fejlődött. Igazi móka és izgalom volt ráismerni, mely arcocska kit ábrázol. Vidám és 

kellemes időtöltést jelentett a kis csapatnak. Ezt követően mindenki elkészítette „kincses dobozát”, 

amibe a hét folyamán készülő alkotásokat helyezhették a gyermekek. A sokféle színes papír 

felhasználásának tervezgetése, kiválasztása által mindenki megvalósíthatta elképzeléseit, egyedi 

dobozok születtek. A nap végére csodálatos munkák sokasága díszítette az óvoda udvarát és 

folyosóját. A sokszínű, egyedi kompozíciójú alkotások szemet gyönyörködtető esztétikai élményt 

nyújtottak nemcsak a gyermekek, óvó nénik, hanem az érkező szülők részére is. Öröm volt 

megtapasztalni a boldog gyermeki arcokat és a büszke szülői tekinteteket, szerető öleléseket. 

 

Kedden délelőtt gazdagító programként a Györffy István Nagykun Múzeumba látogattunk el, ahol a 

gyermekek megtekinthették az állandó kiállítást, a kézművességhez kapcsolódó részeket kiemelve a 

csodálatos edényeket, étkészleteket, használati és dísztárgyakat. Érdeklődve és rácsodálkozva 

szemlélődtek a múzeum termeiben, igazi esztétikai élményt és érzelmi feltöltődést nyújtott számukra 

a látogatás. Lazító programként a városunk két játszóterén is szabad programot kínáltunk a 

gyermekeknek, mely alkalom nagy örömmel töltötte el őket. A finom ebéd elfogyasztását követően 

szebbnél szebb, fonott karkötőket készítettek a gyermekek. E tevékenység nagy kitartást és 

elmélyülést kívánt tőlük. Örömünkre a fiúk közül is néhányan boldogan fonták anyának a meglepetés 

karkötőt. A batikolás népi mesterségének rejtelmeibe mélyülve terítőket festhettek az érdeklődő 

gyermekek. Az absztrakt szövési technika megvalósításának első fázisaként megfesthették a 

gyerekek, akvarellfestékkel a papírcsíkjaikat. A festék élénk színei, az árnyalatokkal való játék igazi 

élmény nyújtott számukra.  

 

Szerda délelőtt gazdagító programként kirándulást tettünk lovas kocsival a Karcagi Kunlovardába, 

ahol az ott élő állatokat figyelhettük meg, megsimogathattuk, megszeretgethettük az ott élő kis 

nyuszikat. A szabadban zajlott az alkotó munka, ki-ki az általa legkedvesebb benyomását varázsolta a 

képre. Az újszerű olajpasztell technika mellett a porpasztell használatával is ismerkedtek a 

gyermekek. A gyermekek képi szabad önkifejezésének, feldolgozási képességeik gazdagításának, 

kreativitásuk, személyiségük komplex fejlesztésének kiváló lehetőséget nyújtott a program és 

helyszíne. Érdekes tapasztalás volt látni, mennyire sokszínűen és változatos színvilággal alkottak a 

gyermekek. Önálló látásmódjuk alakult, alkotásaikban egyéni módon jelenítették meg élményeiket, 

elképzeléseiket. A szép iránti nyitottságuk, igényességük, esztétikai érzékenységük alakult. A délután 

során újabb népi technikákkal ismerkedhettek a gyermekek. A szövés, fonásrejtelmeibe mélyülhettek 

el, csoportonként, forgó rendszerben alkothattak, önállóan megválasztva ki-ki mely tevékenységet 

szeretné elsőként kipróbálni. Örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek végigjárta a 

különböző technikákat kínáló helyszíneket, s elkészültek egyedi produktumaik. A munkafolyamat 

alatt megcsodálták és örültek egymás alkotásainak, büszkén vitték érkező szüleiket a kiállított 

képeikhez, mesélték élményeiket. 

 

Csütörtök délelőtt további újszerű, modern technikákat ismerhettek meg a gyerekek,3 dimenziós 

képet készíthettek filctollal, OP-Art technikával egyéni elképzelés szerint festhettek képeket 

akvarellel. Az üvegfestés technikájával ismerkedtek, viaszolt virágot készítettek.  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2015/2016 nevelési év 

 

  

217 

 

Mindegyik helyszínen elmélyülten dolgoztak a gyermekek, csodálatos alkotások születtek, melyek 

kiállítva varázslatosan széppé alakították környezetünket! Igazi kézműves tábori hangulat tárult az 

óvodába érkezők szeme elé. Kora délután a gyermekek kezdeményezésére homokszobrászat zajlott. 

A délután újabb gazdagító programmal folytatódott. Vendégeink voltak Tyukodi László népi 

faszobrász és kedves neje Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyékszer készítő népi kismesterek.  

 

Munkadarabjaikból mini kiállítást rendeztek be nekünk, így alkalmunk nyílt megcsodálni a már kész 

alkotásaikat. Gyermek közeli, kedves személyiségükkel azonnal elvarázsolták a gyermekeket, nagy 

kíváncsisággal vették körül őket, s kísérték figyelemmel mesterségük bemutatását. Egymást követően 

ki is próbálhatták a gyerekek a fafaragást, megtapasztalhatták e mesterség nehézségét s egyben 

szépségét is. A gyöngyfűzési módok közül a kisvirágos karkötő fűzését tanulhatták meg az 

érdeklődők. Hosszan és kitartóan fűzték a gyöngyszemeket az apró kis kezek, nagy boldogság volt 

számunkra az általuk készített ékszer viselése csuklójukon. Igazi alkotói élményhez jutottak.  

 

Pénteken újabb népi kismesterséggel,a fazekassággal ismerkedtek a gyermekek. Az agyaggal való 

munkálkodás során igazán egyedi és sokszínű alkotások születtek. Elmélyülten, egymás ötletességét 

csodálva tevékenykedtek a kis alkotók. A fazekas szerszámokkal bátran, magabiztosan bántak, 

megtapasztalták az anyag megmunkálhatóságát, tapintásos észlelésük, térlátásuk, formaképzetük, 

kreativitásuk fejlődött, erősödött. Célként tűztük ki a népi kismesterségek gazdag világának 

megszerettetését a gyermekekkel, a népi kézműves tudás és örökség átadását, és érzelmi kötődésük 

erősítését a helyi népi hagyományok iránt. Úgy érzem céljaink megvalósultak, hiszen örömmel 

választották a gyermekek a szövést, fonást, agyagozást egyaránt. 

 A fonalgrafika technikáját is megismerhették, kipróbálhatták az érdeklődő gyermekek. E technika is 

nagy türelmet és kitartást kívánt a résztvevőktől. A varrással szem kéz koordinációjuk fejlődött. 

Esztétikai érzékük, színérzékük a hímzőfonalak színének összeválogatásával erősödött. Napunk az 

újrahasznosítás jegyében is zajlott. Felkínált tevékenységként kollázs képet készíthettek a gyermekek 

hulladékokból.  

 

Nagyon sok ötletes kép született, a gyermekek kreativitását tükrözik az elkészült alkotások. A 

gyermekek kompozíciós készsége, finommotorikája erősödött, képalkotó képességük e technikával 

gazdagabbá vált. Anyagcsíkokkal szőhettek a gyerekek, mely tevékenység hosszú időn keresztül 

lekötötte őket, elmélyülten alkottak. A viaszolt virágok készítése nagy élmény volt a gyerekeknek, 

hiszen a megrajzolt és olajpasztellel kiszínezett napraforgó szirmok, levelek a viaszba mártással 

látványosan összepöndörödve térbeli alakzatot hoztak létre. E munkafázis nagyfokú baleset 

megelőzési szempontok figyelembe vételét kívánta meg, melyre kellő hangsúlyt fektettünk. A 

gyermekek a felkínált tevékenységekben érdeklődésük szerint aktívan bekapcsolódtak. A gyermekek 

döntési képessége, önismerete fejlődött. Szem-kéz koordinációjuk, manuális készségük erősödött, 

alkotó képzeletük gazdagodott, fejlődött. Vidám hangulatú alkotótevékenységek alakultak ki, ahol a 

gyermekek jól érezték magukat. A délutánt táborunk utolsó napján a kedves szülőkkel közösen 

tevékenykedve zártuk. A gyerekeknek az anyával, apával, mamával való közös alkotás nagy élményt 

jelentett. Az újrahasznosítás jegyében „joghurt manókat”és színes termésképeket készítettek 

üvegekbe a gyerekek a szülőkkel. Önfeledt hangulatban telt a délután, mindenki aktívan 

bekapcsolódott programjainkba. A tábor utolsó napja Karcagi Nagy Zoltán és Andy zenés 

gyermekműsorával zárult, mely alkalom teljes feltöltődést jelentett mindannyiónk számára. A 

családokkal való együttes kézműveskedés, a meglepetés zenés műsor méltó befejezései lettek egész 

heti együttlétünknek. 
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Céljaink, a gyermekek tehetséggondozásának továbbfejlesztése és gazdagítása, az élményekben 

gazdag programok nyújtása a gyermekek számára, az alkotói élményhez juttatásuk sikeresen 

megvalósult. Célunk volt továbbá, hogy a gyermekek érezzék nagyon jól magukat a táborban, 

tartalmasan és értékesen töltsék el az idejüket, s legyenek aktív részesei a programoknak. E 

célkitűzéseinket is sikerült megvalósítanunk, a gyermekektől és szülőktől egyaránt pozitív 

visszajelzéseket kaptunk. Úgy érezzük, hogy sikeresen segítettük a gyermekek előrehaladását, 

fejlődésüket, megadva minden lehetőséget arra, hogy kiteljesítsék adottságaikat. A tábori programban 

résztvevő felnőttek maximálisan együttműködve egymást segítve tevékenykedtek a hét folyamán 

elkötelezetten, a gyermekekhez szeretettel és tisztelettel fordulva nagymértékben hozzájárultak a 

tábor céljainak sikeres megvalósításához. Jelenlétük biztosította az egyénenkénti odafigyelést, 

támogatást, szükség szerinti segítségnyújtást, az egyéni tehetséggondozást. Hálával és köszönettel 

tartozunk meghívott vendégeinknek, Tyukodi László népi faszobrásznak és nejének, Tyukodiné 

Marika gyöngyfűzőnek, Karcagi Nagy Zoltán és Nagy Andy előadóművészeknek, hiszen önzetlen 

támogatásukkal, jelenlétükkel felejthetetlen és örömteli élményt nyújtottak a tábor valamennyi 

résztvevőjének, nagymértékben hozzájárultak kitűzött céljaink, feladataink megvalósításához.  

 

A tábori élet mindennapjait folyamatosan megörökítettük, melyeket cd-n az elkészült alkotásokkal 

együtt minden kisgyermek haza vihetett ajándékba!  

 

A sokszínű programok megélése által felszínre jöttek a gyermekek belső értékei, sikerélményt 

szereztek mind a választott alkotómunkában, mind pedig az együttes programokban. A viselkedési 

formáik alakultak, a szocializációjuk, az önismeretük, önállósodásuk fejlődött, társas kapcsolataik 

alakultak,formálódtak. 

 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé 

nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.” 

    -KristineBarnett- 

 

Bízunk abban, hogy a fenti idézet mondanivalóját sikerült elérnünk s, hogy az elkövetkezendő 

években továbbra is lehetőséget kapunk a tábori program megszervezésére. Ez úton is köszönetünket 

szeretnénk kifejezni intézményünk vezetése, fenntartónk felé, hiszen támogatták, lehetővé tették 

számunkra immár második alkalommal kézműves alkotó táborunk megvalósítását. 

 

 

Nagy Tiborné 

táborvezető 
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