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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, 9 óvodában, 32 csoportban valósult meg a 2019-2020-as 

nevelési évben. 

A 2019-2020-as nevelési év új helyzet elé állította intézményünk vezetését, nevelőközössé-

günk tagjait, intézményfenntartó önkormányzatunkat a koronavírus megjelenésével, annak terjedé-

sét megakadályozó veszélyhelyzet kihirdetésével. Az intézmény működőképességének fenntartása, 

a vírus terjedését megakadályozó intézkedések betartása, a szülői igények kielégítése érdekében 

átgondolt, megfontolt, a naponta változó helyzethez igazodó döntéseket kellett meghoznunk. Kar-

cag város vezetésével, Polgármester úrral, Jegyző úrral a döntések előkészítése során kapcsolattar-

tásunk folyamatos, együttműködő volt. Megköszönöm Karcag város vezetésének, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóinak, intézményünk alkalmazottainak, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben, az azt 

követő járványügyi helyzetben helyt tudtunk állni a gyermekek óvodai nevelésében, betartva a szi-

gorított szabályozásokat. 

Az óvodai nevelésünk magába foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

szakvéleménye alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pe-

dagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását, beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-

hézséggel küzdő gyermekek fejlesztését. 

A feladataink végrehajtásához intézményünk fenntartója az állami költségvetésben biztosí-

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

és saját finanszírozásból teremti meg a működéshez szükséges éves költségvetési keretet. A célkitű-

zéseinkhez, feladatainkhoz pályázati lehetőségeket eredményesen használtuk ki ebben a nevelési 

évben is. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógusminősítések, az ehhez kapcsolódó 

pedagógus béremelések végrehajtása. 

A 24/2020.(II.24.)Kormányrendelet módosította a326/2013.(VIII.30.)Korm.rendeletet, mely 

a pedagógusok béremeléséről döntött.2020. július 1-től új bérelem, az ágazati szakmai bérpótlék 

került bevezetésre minden pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazott számára, 

továbbá változott a vezetői pótlékok kiszámításának módja, melynek meghatározása az intézmény-

be járó gyermekek létszámának függvénye. 

Szakmai feladataink megvalósításának stratégiai dokumentumaiban – Intézményvezetői 

program, Pedagógiai Program, Továbbképzési program, Esélyegyenlőségi program - meghatározott 

célkitűzéseink, feladataink, az előző évi munkaterv megvalósítása során megfogalmazott további 

feladatok, a köznevelés ágazati aktuális feladatai, az Oktatási Hivatal jelölték ki a 2019-2020-as 

nevelési évben munkatervi céljaink, feladataink kiindulópontjait. 

Folytatódott a külső pedagógiai szakmai ellenőrzés, melyet az Oktatási Hivatal által megbí-

zott tanfelügyeleti szakértők végeztek a 2019-2020-as nevelési évben, vezetői és intézményi terüle-

ten 4 tagóvodát és annak vezetőjét érintve. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt az ellenőrzések egy 

része valósult csak meg 2020. március 16-a előtt. 

Az intézményi önértékeléseket az Oktatási Hivatal által kiadott egységes útmutató alapján 

végeztük az ötéves önértékelési terv alapján beütemezett pedagógus, vezetői és intézményi területe-

ken. 

A pedagógiai feladataink mellett nevelőközösségünk aktívan részt vett Karcag Város közé-

letében, a 2019 és 2020. évi városi rendezvénynaptárban sokszínű programjainkkal járultunk hozzá 

a városi rendezvények gazdagításához. 

Hosszú távú vezetői, nevelőtestületi célkitűzéseink megvalósítása érdekében tovább folytat-

tuk tevékenységünket az EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intéz-

kedések támogatása „Esélyteremtő óvoda” kiemelt Európai Uniós projektben, mely keretében in-

tézményünk Módszertani Központtá vált. 
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A Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásai lehetőséget teremtettek a tehetséggondozó 

műhelyek munkájának támogatására. 

Az infrastrukturális fejlesztések közül ebben az évben kiemelt jelentőségű a Zöldfa Úti 

Óvoda„A foglalkoztatás és az életminősítés javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-

nyek, közszolgáltatások fejlesztésével TOP 1.4.1.-15. pályázat” keretében megvalósuló teljes körű 

felújítás befejezése. 

A fejlesztések nagymértékben támogatják a szakmai és infrastrukturális megújulást, a tehet-

ségek támogatását, az esélyteremtést, a hátránycsökkentést.Köszönöm Karcag Város Önkormányzat 

képviselőtestületének támogatását a pályázatok benyújtásához,munkatársaimaktív, magas szakmai 

tartalmú szerepvállalását a megvalósítás során. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként intézményünk szakmai szerepe ebben az évben 

tovább erősödött térségi, megyei, országos szinten, jó gyakorlataink bemutatásra kerültek, szakmai 

kapcsolataink mélyültek, bővültek, mindez lehetőséget teremtett újabb pályázat benyújtására a cím 

megtartására, melyet intézményünk további 3 évre elnyert. 

A környezettudatos szemlélet óvodai nevelésünket átszövi, hiszen valamennyi óvodánk 

„Zöld Óvoda” címet elnyerte, melyek közül a Zöldfa úti óvoda mellett újabb két óvodánk, a SZIM 

és a Táncsics krt. 19. óvoda is az „Örökös Zöld Óvoda” címet viseli ettől az évtől, a SZIM óvoda 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Zöld Bázisintézményi feladatokat lát el, melyre újabb két évre ka-

pott megbízást. 

A munkatervben kitűzött céljaink, feladataink a nevelési év során 2020. március 15-éig 

megvalósultak, március 16-ától a koronavírus járvány miatt szükséges intézkedésekhez alkalmaz-

kodva végeztük feladatainkat, alakítottuk működésünket. 2020. március 16-2020. május 24 között 

rendkívüli szünet került elrendelésre, ügyeleti ellátás mellett, majd május  

25-től nyitottuk újra teljeskörűen óvodáinkat. 

Az óvodák vezetői, a munkaközösség vezetők, az egyes nevelési, fejlesztési területek felelő-

sei tartalmas szakmai beszámolókat adtak éves tevékenységükről. 

 

Kiemelt célok a nevelési év során: 

 
Ágazati elvárások alapján: 

 2019, 2020. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 2019. 2020. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 ellenőrzés-értékelés rendszerének megújítása, összehangolása a belső-külső ellenőrzés-

sel 

 Játék, szabadjáték megvalósulása óvodáink nevelési folyamatában 

 

2019-2020 évi elért eredmények alapján: 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda feladatok ellátása, pályázat megvalósítása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

 

Önértékelés alapján: 

 mérés – értékelés rendszerének felülvizsgálata a csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített eredményeinek publikálása érdekében 

 ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  
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Kiemelt célok megvalósítása 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

2019. 2020. évi pedagógiai –szakmai el-

lenőrzésekre felkészülés (vezetői, intéz-

ményi) 

 

A 2019/2020-as nevelési évben vezetői és intézményi 

ellenőrzésekrekerült sor.Intézményünkben pedagógus nem került kije-

lölésre pedagógiai-szakmai ellenőrzésre.Az Oktatási Hivatal 

2019őszén vezetői ellenőrzésre 1főt,2020 tavaszán 3 fő tagóvoda veze-

tőt, intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre 2019 végén 1, 2020 

tavaszára 3 tagintézményt jelölt ki- Balajtiné Sütő Margit – Kuthen úti 

óvoda, Kunné Nánási Mónika- Táncsics krt. 19. óvoda, Szabóné Szen-

tesi Mária – Gépgyár úti SZIM óvoda, Benéné Kecskeméti Anna – 

Csokonai úti óvoda.Ahivataláltalkijelöltszakértők 2019.10.03-án, 

2019.12.13-án, 2020.02.06-án, 2020.03.06-án, és 2019.03.10-én tettek 

helyszíni látogatást intézményünkben.Az5 alkalommal megvalósult 

ellenőrzésen12köznevelési szakértő vett részt.Az ellenőrzések sikeresen 

lezárultak, kijelölve a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az 

ellenőrzéseket követően elkészültek a fejlesztésitervek és az intézkedé-

si tervek. 

A 2020. 04.03-ra Benéné Kecskeméti Anna tagóvoda vezető részére 

kiírt vezetői ellenőrzés, valamint a 2020.04. 24. Gépgyár úti SZIM 

óvoda és a 2020. 05. 07. Csokonai úti óvoda intézményi, pedagógiai –

szakmai ellenőrzésére nem került sor a kihirdetett járványügyi helyzet-

re való tekintettel. 

Az elmaradt pedagógiai- szakmai ellenőrzésekre várhatóan 2021-ben 

kerül sor. 

2019, 2020. évi minősítési tervbe bekerült 

pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 

Az intézmény mesterpedagógusai, szaktanácsadói, az óvodák vezetői 

nagy szakértelemmel támogatták a felkészülés folyamatát a pedagógus 

minősítések során. Tapasztalataik átadásával kapcsolódtak be a minősí-

tési eljárásokonrészt vett pedagógusaink támogatása érdekében. 

 

Pedagógusminősítésben Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítésre 2 

fő óvodapedagógus jelentkezését rögzítettük, de sajnos Erdei Krisztina 

2020. 03. 24-re és Balázs Dorinának 2020. 05. 07-re előirányzott minő-

sítési vizsgáját törölték a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekin-

tettel. 

Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítésre4 fő óvodapedagógus – 

Szabó Renáta és Kovácsné Fodor Mónika, Mándi Katalin és 

Rauschenberger Gáborné jelentkezett. A minősítési eljárás lefolytatásá-

ra Szabó Renáta 2020. 03. 17. és Kovácsné Fodor Mónika 2020. 04. 

16. sajnos nem került sor a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekin-

tettel. 

 

2020 őszén kerül sor Erdei Krisztina és Balázs Dorina Pedagógus I. 

fokozatra irányuló, valamint Szabó Renáta, Mándi KatalinPedagógus 

II. fokozatra irányuló minősítésére. 

Rauschenberger Gáborné és Kovácsné Fodor Mónika minősítésé-

re2021 elején kerül sor. 

 

Mesterpedagógusi minősítésen nem vett részt senki. 

 Az ellenőrzésekre való felkészülés időszakában megvalósultak a peda-

gógus, a vezetői és az intézményi önértékelések a BECS irányításá-

val.Az eredményeket összegző elemzéseket alapos adatgyűjtő munká-

val készítették el. 

Valamennyi intézményi dokumentum határidőben feltöltésre 

kerültazOH dokumentumfeltöltő rendszerében.  
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Kiemelt cél Megvalósulás 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 

éves ütemterv alapján 

Az önértékelési terv alapján valamennyi pedagógus munkakörben 

dolgozó esetében pedagógus önértékelésre, intézményvezető esetében 

intézményvezetői önértékelésre és az intézményi önértékelésre ötéven-

te egy alkalommal kerül sor.  

2019-2020-as nevelési évben 6 fő pedagógus önértékelésére került sor, 

mely során megfogalmazódtak erősségeik, fejlesztendő területeik, s 

elkészítésre kerültek a hozzá kapcsolódó intézkedési tervek. Az önérté-

kelések során az OH által működtetett informatikai felületet használ-

tuk. 

 

A külső ellenőrzésben érintett 4 tagóvodavezetővezetői önértékelését 

elkészítettük, mely eredményeit, a fejlesztési terveket a tanfelügyeleti 

ellenőrzés során a szakértők megtekintettek, felhasználtak.  

A 4 tagóvoda közül 2 tagóvoda intézményi önértékelése valósult meg, 

mely eredményeit, az intézkedési tervet a tanfelügyeleti ellenőrzés 

során a szakértők szintén megtekintettek, felhasználtak. 

Játék, szabadjáték megvalósulása óvodáink 

nevelési folyamatában 

 

 Az óvodai élet mindennapjaiban kiemelt jelentőségű a játék, szabadjá-

ték megvalósulása. Óvodáinkban a játék, szabadjáték feltételei (baba-

szoba, képességfejlesztő játékok, szerepjáték kellékei, óvónő által 

készített játékeszközök) kialakítottak valamennyi óvodai csoportunk-

ban.Az intézményi költségvetésből minden évben lehetőségünk van a 

játékeszközök bővítésére, színesítésére. 

Ellenőrzés-értékelés rendszerének megújí-

tása, összehangolása a belső-külső ellenőr-

zéssel 

 

Az ellenőrzések – értékelések a folyamatos, kiegyenlített, magas szín-

vonalú pedagógiai munkában segítik. A BECS megkezdte az intézmé-

nyünk ellenőrzési – értékelési rendszerének átdolgozását, megújítását, 

melyet teljes mértékben összhangba kell állítani a belső – külső ellen-

őrzéssel. 

Az ellenőrzés során megjelelőt tevékenységi területek szempontsorait a 

belső – külső ellenőrzés nyilvános és egységes szempontokra épülő 

ellenőrzési és értékelési modelljéhez igazították, közelítették. 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi felada-

tok ellátása 

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként mutatkozhattunk be jó gya-

korlatainkkal a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Őszi Pedagógiai 

Hetének rendezvénysorozatában elfogadott éves munkaterv alapján, 

mely megvalósításáról szóló beszámoló a 7. sz. mellékletben található. 

Esélyteremtő óvoda kialakítása – Módszer-

tani központtá válás (Kinizsi, Kuthen, 

SZIM, Takács, Zöldfa) 

 

Kiemelt Európai Uniós pályázat keretében folytattuk az „Esélyteremtő” 

óvoda pályázati projekt megvalósítását 5 óvodában (Kinizsi, Kuthen, 

SZIM, Takács, Zöldfa).A projektet az Oktatási Hivatal vezeti, a felada-

tokat térségi koordinátorok irányítják.A projektben elért eredményeink 

hozzásegítik az óvoda nevelőközösségét a hátrányos helyzetű gyerme-

kek esélyeinek növeléséhez, módszerek átvételével. Eszközök beszer-

zésével, kulturális programok biztosításával, személyi feltételek javítá-

sával. 

Mérés – értékelés rendszerének felülvizs-

gálata a csoport, tagóvoda, intézményszin-

tű számszerűsített eredményeinek publiká-

lása érdekében 

A gyermekek egyéni,mérő,értékelő fejlesztő lapját áttekintettük és 

kidolgozásra került egy Excel táblázat, melybe számszerűsíteni tudjuk 

az eredményeinket. Az eredmények Excel táblázatba való rögzítésének 

bevezetése folyamatos az óvodáinkban. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felül-

vizsgálata 

 

Az ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata folyamatosan 

valósult meg. Minden tagóvoda vezető megkapta a 2020-as évre szóló 

ellenőrzési naplót, melyben folyamatosan dokumentálva van a Munka-

tervben illetve az SZMSZ-ben meghatározott vezetői ellenőrzések 

megvalósulása, eredménye. 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 
 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2019. szeptember 1 – 2020.augusztus 31. 

Tevékenységek meg-

szervezése 

(szorgalmi időszak) 

2019.szeptember 1 – 2020. 

március 13. 

 

2020. május 25. – 2020. 

június 30. 

A 2019/2020-as nevelési évben 2 időszakban valósult meg a tevé-

kenységek megszervezése. A 3-4 éveseknek november 1 – től, 4-5 

éveseknek október 1 – től, 5-6 éveseknek szeptember 15 – től 

kezdődött a tevékenységek tervezése, megvalósítása. A rendkívüli 

szünet ideje alatt létrehoztuk a „Karcagi óvodások tarka-barka 

percei” facebook oldalunkat, mely minden héten tartalmas tevékeny-

ségekkel segítette a szülőket gyermekeik képességeik kibontakozta-

tásában. 

Nyári életrend szervezése 2019. június 1 – 2020. augusztus 31 

Új gyermekek beíratása 

* 

Az emberi erőforrások 

minisztere által meghatáro-

zott időben 2020. április 06 

– április15 között. 

Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. nevelési évre törté-

nő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályo-

kat határozott meg a 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában. 

 

Az Óvodai beíratás megtörtént a rendkívüli eljárásrend keretében a 

kiadott miniszteri határozata szerint. Az Oktatási Hivatal által 

hivatalosan megküldött adatok alapján 132 fő óvodaköteles gyer-

mek került felvételre, valamint 45 fő olyan gyermek jelentkezett és 

került felvételre, akik betöltötték a 2,5 évet és óvodai felvételük 

lehetséges a hatályos jogszabályok alapján, az üres helyek erejéig. 

A felvételi döntéseknél a legtöbb esetben sikerült figyelembe venni 

a szülői igényeket is az óvodaválasztással kapcsolatosan. 

Új gyermekek fogadása 

 

2019. szeptember 1-15, ezt 

követően folyamatosan 

A nevelési év kezdetétől érkeztek az új gyermekek. 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 

 

2020. január 15. 

A 2018/2020-as nevelési évben óvodai szakvéleményt és hozzá 

kapcsolódó jegyzőkönyvet nem készítettünk, hiszen a 2011 évi. 

CXC Köznevelési Törvényben módosult az iskolakezdés alóli 

felmentés eljárásrendje, melynek értelmében a szülőknek kellett 

beadniuk a kérelmet 2020. január 31-ig az Oktatási Hivatalhoz. 

Kérelmet 63 kisgyermek esetében nyújtottak be a szülők. 

Vizsgálati kérelem 

JNSZMPedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

Köznevelési törvény ren-

delkezései alapján 

A J-N-SZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmé-

nyének megküldtük a vizsgálati kérelmeket a BTMN, SNI gyanú 

felmerülése esetén. 

LÉTSZÁM: 29 fő 

Vizsgálati kérelem 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhely 

intézménynek 

Jogszabályok rendelkezései 

alapján 

A Szakértői Bizottság Karcagi Tagintézményének vizsgálatát köve-

tően szükség szerint továbbítják a vizsgálati kérelmeket.  

A szakszolgálat jelzése alapján figyelemmel kísértük, mikor hívják 

be a gyermekeket és felhívtuk a szülők figyelmét az időpontra. 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

- kontroll vizsgálatok 

2020. június 30. 

A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés határidőben megtörtént a 

BTMN gyermekek esetében. 

LÉTSZÁM 8 fő 

Vizsgálati kérelem 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhely 

intézménynek, Országos 

Szakértői Bizottságok-

nak- kontroll vizsgála-

tok 

2020. 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.  

LÉTSZÁM: 7 fő 

 

* Az új gyermekek felvételéről 2020. április21-ig írásban értesítettük a szülőket. Elutasítás esetén a Köznevelési törvény rendelkezése 

alapján fellebbezési joguk van. 
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1.2. Óvodai ellátás a 2020. március 16-tól elrendelt veszélyhelyzet idején 

 

„2020.03. 16-tól rendkívüli szünet került elrendelésre Karcag Város Polgármesterének 4/2020. 

(III.26.)sz.utasítása alapján. A rendkívüli szünet idején azon gyermekek, ahol a szülők gyermekük 

felügyeletét nem tudták ellátni (kiemelten indokolt esetekben) otthoni körülmények között, ügyeleti 

ellátás keretében vettek részt az óvodai nevelésben.  

Az otthon maradó gyermekek fejlesztéséhez Óvodapedagógusainkkal létre hoztuk a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” oldalunkat a Facebook közösségi portálon, hogy ebben a mindany-

nyiunk számára nagyon nehéz időszakban az otthon töltött idő eltöltését támogassák szakmai tudá-

sukkal, ötleteikkel, személyes perceikkel, jelenlétükkel az on-line világban az óvodásaink és a szü-

lők számára. Hetente egy-egy témakörben adtak ajánlásokat a gyerekekkel töltött időhöz. 

 

 „Karcagi óvodások tarka-barka percei” facebook oldalon keresztül az alábbi témakörök kerültek 

feldolgozására: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünk közalkalmazottai a gyermekek ügyeleti ellátása mellett folyamatosan, nagy odafigye-

léssel végezték az épületek fokozott fertőtlenítését, melynek köszönhetően fenntartható volt az in-

tézményünk folyamatos működése. 

 

2020. 03. 18-tól 2020. 05. 05-ig folyamatosan végezték a védő szájmaszkok varrását a varrni tudó 

kollegáink. A szájmaszk mintáját a patikában kapható (2.500.- Ft/db) maszk alapján készítették el a 

kolléganőink, a patikai kiviteltől lényegesen magasabb minőséggel.  

 

A maszkokhoz szükséges anyagok nagy része intézményünkben rendelkezésre állt (adományokból), 

valamennyi minimális kiegészítő anyag (kalapgumi, varrótű, cérna) beszerzésére volt szükségünk. 

 

Az elkészült maszkokból elláttuk dolgozóinkat, családtagjaikat, lakóhelyük környezetének egy ré-

szét, városunk intézményeibe (Déryné, SZSZK, VGV, Múzeum, Hírmondó, PH, Kórház, Bölcső-

de), szolgáltatókhoz (ESSEN, EURO, SPAR, Kiscipó, Berek patika) juttattunk belőle. 

 

152/2020. (IV.27.) Kormány rendelet. 2020. április 28-tól 5 főben maximalizálta a csoportlétszá-

mokat, melyeket ennek megfelelően alakítottunk ki a napi létszám függvényében. 

 

A152/2020. (IV.27.) Kormányrendelet lehetővé tette a munkahelyi gyermekfelügyelet megszerve-

zését bármely foglalkoztató számára. 

 

A rendelet 3. §. alapján a Madarász Imre Egyesített Óvodában 2020. május 11-étől a dolgozók isko-

lás gyermekei részére megszerveztük a jogszabályban foglaltak szerint a munkahelyi gyermekfel-

ügyeletet. 

 

Időpont Témák, komplex tartalmak 

2020.03.23 - 2020.03.27 1. Víz világnapja 

2020.03.30 - 2020.04.03 2. Éledező természet 

2020.04.06 - 2020.04.10 3. Húsvét 

2020.04.14 - 2020.04.17 4. Tavasz 

2020.04.20 - 2020.04.24 5. Föld napja 

2020.04.27 - 2020.05.01 6. Madarak és fák napja 

2020.05.04 - 2020.05.08 7. Madarak és fák napja 

2020.05.11 – 2020.05.15 8. Házi állatok 

2020.05.18 – 2020.05.22 9. Vadon élő állatok 

2020.05.25 – 2020.05.29 10. Gyermeknap 
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A munkahelyi gyermekfelügyelet helyszínei voltak: 

1. csoport: Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körúti óvodája, Karcag, Táncsics krt. 19. 

2. csoport: Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti Óvodája, Karcag, Kuthen u. 16. 

 

A jogszabályban és az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott tájékoztatóban foglaltaknak ma-

radéktalanul eleget tettünk a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezése és ellátása során. 

A fenti jogszabály 1.§ (7). bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget téve, minden 

nap 10 óráig a munkahelyi gyermekfelügyeletről szóló adattáblát a Polgármesteri Hivatal dolgozó-

jának, Kósáné Bene Hajnalka kistérségi csoportvezetőnek megküldtük a miniszter felé történő adat-

szolgáltatás céljából. 

 

Az Essen Gyermekétkeztetési Kft-vel történt egyeztetés alapján azon gyermekek részére, akik ügye-

leti ellátás nélkül igényelték az óvodai étkeztetést, 2020. március 23-tól a szolgáltató otthonukba 

kiszállította a napi háromszori étkezést, a szülő igénye alapján, melyről írásban nyilatkoztak.  

 

1.3. Szünetek időpontjai 

 

Karcag Városi ÖnkormányzatOktatási, Kulturális és Sport Bizottságának határozata állapítja meg a 

miniszteri rendeletben kiadott tanév rendje alapján, az iskolák téli és tavaszi szüneteihez igazodva. 

 
Tervezés Megvalósítás 

Téli zárva tartás 
2019. december 23 – 

2020. január 3. 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében meghatározott 

téli szünetben az óvodák zárva voltak, ügyeletet adtunk a 

Székhelyen. 

Létszám 0 fő 

Tavaszi zárva tartás 
2020. április 09 –  

2020. április 14. 

A Járványügyi helyzetre való tekintettel nem kértek ügyeleti 

ellátást. 

Létszám 0 fő 

Nyári zárva tartás 
2020. július 27- 

2020. augusztus 21. 

OKSB határozat alapján. A gyermekek ellátása a nyár fo-

lyamán is folyamatos volt, a szülői igények alapján.  

2020. július 27 - 2020. augusztus 07-ig a Kinizsi úti, Gép-

gyár úti SZIM, Takács Péter úti valamint a Táncsics krt. 19-

es óvodák 2020. augusztus 10 – 2020. augusztus 21-ig a 

Székhely-Táncsics krt. 17, a Csokonai úti, Jókai úti, Kuthen 

úti, Zöldfa úti óvodáinkban tartunk ügyeletet2 hetes nyitva 

tartással váltva. 

Nevelésnélküli mun-

kanap 
5 nap 

2 nevelésnélküli munkanapot használtunk fel a nevelőtestü-

leti értekezletek (tanévnyitó, tanévzáró) megtartására. A 

nevelés nélküli munkanapról a jogszabályban meghatározot-

tak alapján tájékoztattuk Karcag Város jegyzőjét és a szülő-

ket.Tartalmát az értekezleteknél részletesen bemutatom. 

Ügyeletes ellátást a gyermekek számára biztosítottunk. Az 

ügyeletet igénybevevő gyermekek létszáma 6 fő. 

 

Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására és szakmai napra használtuk fel: 

 2019. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet 

 Őszi nevelési értekezlet keretében: EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési intézkedések támogatása. Az „Esélyteremtő Óvoda” projekt szakmai 

rendezvényei, fórumai. 

 2020.március 25. Tavaszi nevelési értekezlet – KTTT által szervezett Szakmai Fórum, mely 

a kihirdetett járványügyi helyzet miatt nem valósult meg. 

 2020. május 22. Szakmai nap- Szabolcs - Szatmár - Bereg megye – Penyigétől Panyoláig, 

mely a kihirdetett járványügyi helyzet miatt nem valósult meg. 

 2020. augusztus 28. Tanévzáró – tanévnyitó értekezlet, Ünnepi rendezvény 
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A szünetek és nevelés nélküli munkanapok előtt 7 nappal tájékozattuk a szülőket és Karcag Város 

Jegyzőjét az ügyeleti rendről. Minden alkalommal írásbeli felmérést készítettünk a szülők igényéről 

az ügyeletes óvoda igénybevételéről. 

 

1.4. Értekezletek 

 

1.4.1. Nevelési értekezletek 

 
Tervezés Tanévnyitó Őszi értekezlet Tavaszi értekezlet Tanévzáró 

Ideje 2020.augusztus 28. 2019. ősz 2020. március 25. 2020. augusztus 28. 

T
ém

áj
a 

Az intézmény éves 

munkatervének is-

mertetése, megbeszé-

lése, elfogadása. 

Nevelésnélküli mun-

kanap, Értekezlet 800 

– 1600 óráig. 

A munkatervi felada-

tok meghatározásra 

kerülnek 

Résztvevők száma a 

jelenléti ív alapján 61 

fő.  

 

Előadó – 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők szám a 

jelenléti ív szerint: 65 

fő. 

EFOP-3.1.3-16-

2016-00001 Tár-

sadalmi felzárkó-

zási és integrációs 

köznevelési in-

tézkedések támo-

gatása. 

Az „Esélyteremtő 

Óvoda” projekt 

szakmai rendez-

vényei, fórumai. 

Tavaszi nevelési 

értekezlet,a KTTT 

által szervezett Szak-

mai Fórum a kihirde-

tett járványügyi hely-

zetre való tekintettel 

elmaradt. 

A 2019-2020-as neve-

lési év értékelése. 

Éves munkatervi 

beszámoló elfogadása. 

Nevelési nélküli mun-

kanap. 

Előadó – Gulyás Fe-

rencné intézményve-

zető. 

Résztvevők száma a 

jelenléti ív alapján60 

fő.  

 

1500 – 1800 Ünnepi 

műsor, nyugdíjba 

vonulók búcsúztatása, 

jubileumi jutalmasok 

köszöntése, intézmé-

nyi díjak átadása. 

 

Szakmai nap:  

2020. május22. Szabolcs - Szatmár - Bereg megye – Penyigétől Panyoláig 

Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettes (tanügyigazgatási) 

A szakmai nap a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel nem valósult meg.
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1.4.2. 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 

munkaközösségvezetői 

Tehetségműhely  

vezetői 

Szülői értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

F
el

el
ő

s Intézményvezető, In-

tézményvezető helyet-

tes 

Intézményvezető 

Tagintézmény-vezetők 

Intézményvezető he-

lyettesek 

Intézményvezető 

helyettes (pedagógiai) 

Intézményvezető  

helyettes (pedagógiai) 
Intézmény-vezető 

Intézményvezető he-

lyettesek, tagintézmény 

vezetők 

M
eg

v
a

ló
sí

tá
s 

Értekezletek havi rend-

szerességgel, illetve a 

sürgős feladatok esetén 

azonnali hatállyal. A 

munkatervben meghatá-

rozott feladatok, a tevé-

kenységek, ünnepek 

szervezésével kapcsola-

tos feladatok egyezteté-

se, megbeszélése. 

2020. március 16-ától 

kezdődően visszavoná-

sig 2020. 05. 25-ig 

rendkívüli szünetet 

rendelt el Karcag Város 

Polgármestere. Ezen 

időszak alatt heti rend-

szerességgel online 

formában valósultak 

meg a vezetői értekezle-

tek. 

Munkavédelmi és bal-

esetvédelmi oktatás, 

időpontja:2019.1028-án 

és 29-én du: 1630 két 

csoportban.A közcélú, a 

csökkent munkaképes-

ségű 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. 

A 2019/2020-as év 

feladatainak megbeszé-

lése, a munkarendet, 

ellenőrzési rendet és 

szempontokat ismertet-

ve. Az ünnepek, ren-

dezvények szervezésé-

nek feladatai. HACCP-

vel kapcsolatos felada-

tok, ellenőrzésének, 

eredmények és további 

feladatok megbeszélése. 

A tervben meghatáro-

zott értekezletek meg-

valósultak. 

Az értekezleteket Gu-

lyás Ferencné intéz-

ményvezető asszony 

vezette, valamennyi 

munkaközösség vezetők 

részvételével, értekezle-

tek, egyeztetések, meg-

beszélések teamekben. 

A tehetségműhely veze-

tők értekezletei megva-

lósultak, melyek témái 

a tehetséggondozó 

program összehangolá-

sa, a szakmai feladatok 

megvalósítása.A Nem-

zeti Tehetség Program 

támogatott pályázatai-

nak megvalósításában 

feladatok egyeztetése. 

A tehetséggondozó 

műhelyvezetők közötti 

egyeztetések, progra-

mok szervezése, meg-

valósítása, beszámolók 

elkészítése. 

Az értekezleteket Gu-

lyás Ferencné intéz-

ményvezető asszony 

vezette. 

Az első értekezleten a 

munkaterv ismertetése 

és elfogadtatása meg-

történt. 

A szülői közösség a 

munkatervet, annak 

beszámolóját vélemé-

nyezte. 

A tagintézményekben 

sor került a tervezett 

csoport és összevont 

szülői értekezletekre a 

tervezett témák feldol-

gozása, megbeszélése. 

Az óvodapedagógusok 

a gyermekek életkorá-

nak, csoportjuknak 

megfelelően kiválasz-

tott témakört dolgozták 

fel. 

2019 decemberében 

Gulyás Ferencné intéz-

ményvezető asszony 

összevont szülői érte-

kezletet tartott a nagy-

csoportos gyermekek 

szüleinek a köznevelési 

törvény módosításáról 

valamint a végrehajtási 

rendelet értelmezéséről. 
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1.5. Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

Cél: 
Érzelem-gazdag, jól szocializált, társas kapcsolataiban, stabil gyermekek nevelése, közös él-

ményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát gazdagító, élet-

korához 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 elmélyí-

tésére 

 külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése 

 

Megvalósítás 

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

gyarság 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 való-

sult 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 szo-

kások 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 élmé-

nyekkel, gyermekek közösséghez való tartozásával. Beszélgetések, kézműves tevékenységek, 

zenehallgatás, közös éneklés, élményszerző alkalmak biztosították a ráhangolódást az ünnep-

re. 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. 

 

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 alapoz-

va, a csoportszobák esztétikumának emelésével ünnepelték. 

Megjelent a téma projektfeldolgozása, változatos tevékenységeken 

keresztül: verseltek, énekeltek, szerep-és szituációs játékokat játszot-

tak, történetekkel ismertették meg a gyermekeket az óvodapedagó-

gusok. A nemzet múltjának tudatosítása, az összetartozás és hazasze-

retet erősítését jelenítették meg az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve. A városban található híres történelmi személyek szobrainak 

látogatása gyermekek által készített nemzeti zászlók elhelyezése.  

Augusztus 20-a alkalmával a Katolikus templomnál lévő Szent Ist-

ván szoborhoz tettek sétát a közeli óvodák csoportjai. 

Az Ovi galériák témája kapcsolódott a nemzeti ünnepekhez. 
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Tervezés 

Megvalósítás 
Gyermek közösséggel 

kapcsolatos hagyomá-

nyok 

Felelős 

 

Gyermekek névnapja 

 

Óvodapedagógus 

Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyermekek életé-

ben 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 felke-

rült az ünnepelt gyermek jele. Az óvodapedagógusok ajándékot 

készítettek, a gyerekcsoport dallal, verssel köszönti az ünnepel-

tet, kívánságai szerint. 

Gyermekek születésnap-

ja 
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, ha-

nem 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 óvo-

dákba érkező Mikulás által. 

Advent - Karácsony Óvodapedagógus 

A karácsony ünnepkörét, az adventi időszakot tartalmas, meg-

hitt tevékenységek jellemezték, melyben a szülők is aktívan 

részt vettek.  A tevékenységeken keresztül a gyermekek átélhet-

ték az ünnepre való készülődés és a várakozás örömét. A kará-

csonyra való érzelmi ráhangolódást fokozták az óvodákban 

szervezett koncertek, hangversenyek, Luca napi, Betlehemi 

köszöntő műsorok, mesék dramatizálások az óvodapedagógusok 

és szülők közreműködésével 

Farsang Óvodapedagógus 

A gyermekek jelmezbe öltözve búcsúztatták a telet az óvodai 

csoportokban. A csoportok a farsangi rendezvényeken hangula-

tos, jókedvű műsorral kedveskedtek a szülőknek, vendégeknek, 

valamint tréfás vetélkedőkkel, mozgásos játékokkal tették em-

lékezetessé ezt a hagyományt.  

A farsang napján az Essen Kft. a gyermeket fánkkal vendégelte 

meg az óvodákban. Az ünnepkör feldolgozása kapcsán a nagy-

csoportos óvodások a Szent Pál Marista Általános Iskola far-

sangi felvonulását megtekintették  

A farsangi forgatagot több tagóvodában szülői báb és meseelő-

adás színesítette. 

Gyermeknap Óvodapedagógus 

A gyermeknapot változó időpontban rendezték meg az óvodák. 

A gyermekek számára változatos tevékenységeket biztosítottak: 

kézműves foglalkozások, sport játékok. Mese előadások, melyet 

az óvodapedagógusok, adtak elő. Ezek a rendezvények gazdag 

élményt nyújtottak a gyerekeknek. 

Anyák napja Óvodapedagógus 

Az édesanyák köszöntése egy kicsit másképp valósult meg 

ebben a nevelési évben, hiszen május 25-ig rendkívüli szünet 

volt elrendelve intézményünkben. Azok a gyermekek, akik 

igénybe vették az óvodát, ajándékot készítettek, melyet igazi 

titoktartás övezett és otthon köszöntötték fel édesanyjukat május 

első vasárnapján. 

Akik nem vették igénybe az óvodai ellátást azoknak a Karcagi 

óvodások tarka – barka percek facebook oldalon nyújtottak 

segítséget kolléganőink, az ajándékok elkészítéséhez, valamint a 

verses köszöntésekhez. 

Évzáró Óvodapedagógus 

Az évzáró ünnepségek augusztus 27-re esett. A délutáni órák-

ban 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 Intézményi rendezvé-

nyek 
Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpá-

roddal!” – kerékpáros 

ügyességi vetélkedő 

Intézményvezető 

Környezeti neve-

lés munkaközös-

ség vezetője 

2019.09.20-án új formában valósult meg az Ügyeskedj a kerék-

pároddal! ügyességi vetélkedő. A Városház előtti valamint a 

volt rendőrségi épület előtti parkos részben került megrendezés-

re a gyermekek és a szülők nagy megelégedésére. Az új környe-

zet biztonságos helyszínként szolgált a rendezvény lebonyolítá-

sához.  

A gyermekek és a szülők 9 pályán kerékpáros ügyességi felada-

tokat hajtottak végre, megmutatatták KRESZ ismeretüket, ami a 

biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen.  

A rendezvényen 90 óvodás gyermek és 36 szülő vett részt. 

Pályázati eszközbeszerzéssel számos új eszköz segítette a mun-

kaközösség munkáját. 

Karcag Város Önkormányzatától pedig futóbicikliket vehettünk 

át a város főterén. 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek 

– szülők) 

Testnevelés mun-

kaközösség veze-

tő 

2019.10.09. 

21. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel Jancsi” ügyességi 

vetélkedőt a nagycsoportos óvodások részére. A verseny szer-

vezésében, előkészületeiben amunkaközösség minden tagja 

aktívan részt vett, segítették a felkészítő óvónők munkáját, ab-

ban hogy a versenyző gyermekek sikeresen szerepeljenek az 

ügyességi vetélkedőn.   

 

A Városi Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek, a gyer-

mekek és szüleik jó hangulatban, vidáman versenyeztek. 

 

A vándorkupát ismét a Jókai úti Óvoda csapata nyerte el. Mivel 

2020-ban 3. alkalommal vitték el a kupát így a vándorkupa 

örökre náluk marad. A rendezvény lebonyolításában kollégáink 

és a testnevelő tanárok segítettek. 

 

Az eredmény kihirdetése során a versenyzők a munkaközösség 

tagjai által készített érmeket, emléklapokat vehették át.A Karca-

gi Sportegyesület összecsukható focikapukat ajánlott fel az 

óvodák részére. 

„Ovigála” 

intézményvezető 

vezetői munkakö-

zösség vezető 

2019.11.16. 

A vezetői munkaközösség tagjainak aktív előkészítő munkájá-

nak, részvételének köszönhetően sikeresen megvalósult ebben a 

nevelési évben a XVI. OVI-GÁLA intézményi rendezvényünk.  

 

Gulyás Ferencné a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény-

vezetője a rövid köszöntőjében tájékoztatta a jelenlévő vendé-

geket az elmúlt időszakban, intézményünkben elért eredménye-

inkről, sikeresen megvalósuló programjainkról, pályázataink-

ról.Gyermekünk mosolya egészséges Gyermekekért Alapítvány 

emlék plakettjei is az OVI-GÁLA rendezvényen került átadásra. 

Az emlékplakettet a Györffy István Nagykun Múzeum vezetője 

valamint Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony vehették 

át. 

A rendezvényt a 9 tagóvoda színes, látványos, szívet melengető 

műsora tette felejthetetlenné. az OVI – Gála szervezési feladata-

it egyenletesen osztottuk el vezető társaim között. Összeállítot-

tuk a fellépő óvodák sorrendjét figyelembe véve a teremben 

tartózkodható vendégek számát. 
 

Résztvevő gyermekek száma: 172 fő 

Résztvevőszülők száma: 397 fő 

Meghívott vendégek: 45 fő 
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Tervezés 

Megvalósítás Intézményi rendez-

vények 
Felelős 

Aprólábak Néptánc 

Gála 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes (általános) 

2020.04.04. 

Ez a rendezvény a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekin-

tettel nem valósult meg. 

 

Tervezés 

Megvalósítás Intézményi ren-

dezvények 
Felelős 

„Játszd újra” krea-

tív alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes  

(pedagógiai) 

kézműves munka-

közösség vezető 

2020.03.23. 

Ez a rendezvény a kihirdetett járványügyi helyzetre való 

tekintettel nem valósult meg. 

Tervezés 

Megvalósítás Intézményi ren-

dezvények 
Felelős 

Pedagógus napi 

ünnepség – Ünnepi 

rendezvény 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes (általános) 

2020.08.28. 

Intézményünk aktív és nyugdíjas pedagógusinak, dolgo-

zóinak köszöntése. Nyugdíjba vonulók köszöntése, jubi-

leumi jutalomban részesülők köszöntése, intézményi díjak 

átadása. AzÜnnepi rendezvényünk színvonalát emelte a 

Csokonai úti, Zöldfa úti óvodák szívet melengető gyer-

mekműsora, valamint a Kun Kuckó városi diákszínjátszó 

csoportvers és prózamondó előadása. 

 

A 2019-2020-as nevelési évben Karcag Város rendezvényei a kihirdetet veszélyhelyzetig igen 

gazdagok voltak, melyhez intézményi szakmai programjainkkal tudtunk hozzájárulni. Az in-

tézményünk pedagógusai ebben az évben is aktívan részt vállaltak a rendezvények megszer-

vezésében, támogató munkákban. Az óvodáskorú gyermekek részére szervezett rendezvé-

nyekre pedig minden alkalommal szívesen vittük el gyermekcsoportjainkat.  

A társintézmények által szervezett rendezvényeken is igen nagy számmal és örömmel vettek 

részt kollégáink és a gyermekcsoportok. 

 

 

2. FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása 
 

2.1. Humán erőforrás 

 

Személyi feltételeinket Karcag Város Önkormányzata az intézményi költségvetésben megha-

tározott létszám keretben biztosította, mely figyelembe veszi a 2011. évi CXC. nemzeti köz-

nevelési törvényt, a miniszteri rendeletben meghatározottakat és az intézményi gyermeklét-

számunkat, a finanszírozott pedagógus létszámot. 

 

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. 
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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 történt.  

 

A munkaköri leírások, részletesen tartalmazzák a feladatokat, hatásköröket. 

 

A tagintézményekben a vezető társaim biztosították a magas szintű szakmai munkavégzéshez 

szükséges feltételeket, a legnagyobb problémát a hiányzó kollegák helyettesítésének meg-

szervezése, s az új dolgozók közösségbe, szakmai együttműködésekbe való beilleszkedésének 

támogatása jelentette. 

 

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 felada-

tok, tájékoztatások gyors információ cseréjét biztosítja. 

 

A vezetői feladatokat ellátó kollegák között a szakmai együttműködés kiegyensúlyozott, rend-

szeres, a feladatok megoldására irányuló kooperatív jellegű volt. Feladataikat magas szinten 

ismerő, megvalósító, támogató vezetők irányították intézményünk óvodai feladatellátását, 

működését. 

 

Pedagógiai feladatok ellátásának személyi feltételei 

 

A 2019-2020-as nevelési évben a Székhelyen és 8 tagintézményben valósult meg a gyerme-

kek ellátása, nevelése, fejlesztése.A férőhelyek kihasználtsága magas, figyelembe véve és 

külön figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek beóvodáztatására, csoportbeosztására. 

 

A 2019-2020-as nevelési évre vonatkozóan a gyermekcsoportokba való beosztásokról, a cso-

portok szervezéséről júniusban döntünk. A 2019. június 27-ei Képviselő testületi ülésen a 

jelentkezett gyermekek létszáma alapján a Takács Péter úti óvodában a 4. csoport újraindítá-

sáról döntött a képviselő testület 170/2019. (VI. 27.) „kt”. sz. határozatában.A családok elvá-

rásait igyekszünk figyelembe venni, de a jogszabályi előírásoknak, a körzethatároknak és a 

fenntartó által meghatározott maximális csoportlétszámoknak megfelelően hozzuk meg a dön-

tésünket.  

 

A Székhelyen, a Jókai úti, a Kuthen úti, a SZIM, és a Zöldfa úti óvodákban vegyes életkorú 

csoportokban, a Kinizsi úti és a Táncsics krt. 19. sz. óvodákban homogén csoportokban folyt 

a nevelés.A Csokonai úti óvodában a homogén csoportok mellett 1 vegyes csoport működött. 

A Takács Péter úti óvodában a 3 vegyes életkorú csoport mellett az újonnan induló csoport-

ban a 2,5 éves gyermekeket homogén csoportban láttuk el. 
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A 32 óvodai csoportban 32 óvodai dajka és 10 pedagógiai asszisztens alkalmazása biztosított 

volt.2 fő óvodatitkár végezte a gyermekekkel, dolgozókkal, pedagógiai feladatokkal kapcsola-

tos adminisztratív teendőket. Kovács Szabolcsné óvodatitkár valamennyi alkalmazott munka-

ügyi feladatait látta el. 

 

Az intézményi működést 3 fő gazdasági dolgozó végzi, Szőkéné Nádházi Mária gazdagsági 

ügyintéző szervezi, vezeti a gazdasági iroda pontos, naprakész pénzügyi teendőit, a karbantar-

tási, felújítási feladatokkal kapcsolatos teendőket. 

 

4 fő fűtő-karbantartó az óvodákban szükséges udvari, karbantartási teendőket látta el, a fűtési 

időszakban az óvodák fűtése mellett. 

 

A dajkák és a karbantartók munkáját10 fő közcélú foglalkoztatottnapi 8 órában 

segítetteanevelési év során.  

 

Csökkent munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatására 8 főre kaptunk engedélyt (napi 4 

óra /fő), mely létszámot folyamatosan feltöltjük, bár a betegségekből adódóan mindig vannak 

változások. 

 

Személyi feltételek változásai: 

2019. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám120 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 

fő részmunkaidőben foglalkoztatott. 

 

2020. január: engedélyezett intézményi létszám 120 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 fő rész-

munkaidőben foglalkoztatott.  

 

A 2019. évi 4 hónapra szóló normatív támogatás igénylése során a támogatott pedagógus lét-

számunk nem haladta meg abetöltöttóvodapedagógus álláshelyeink számát. 

 

Engedélyezett óvodapedagógusi álláshelyeink száma 2020. január 1-től 69 fő volt. Az újon-

nan meghirdetett álláshelyekre nem volt elegendő jelentkező, így azok közül az üresen maradt 

hely hirdetése folyamatos.  

 

Az óvodapszichológus álláshely hirdetése is folyamatos, jelentkező azonban nincs. 

 

A nevelési év során határozott idejű kinevezése határozatlan idejűre módosult Szele Éva óvo-

dapedagógusnak a Takács Péter úti óvodában. 

 

A 10 fő közcélú foglalkoztatott szerződése lejárt 2020. február 28-án, 2020. március 01-től 

ismét 10 álláshely támogatására nyújtottunk be pályázatot, 5 fő foglalkoztatására került sor, 

majd 2020. június 01-től ismét 4 fő közfoglalkoztatott álláshelyünk került betöltésre. Az ál-

láshelyek betöltése folyamatosan valósul meg. 

 

Kiemelt vezetői feladat a nyugdíjba menő dolgozók utánpótlásának támogatása, a lehetőségek 

felkutatása, melynek érdekében a nevelési év során a következő lépéseket tettük meg: 

 A nappali és levelezőképzés keretében óvodapedagógus hallgatók számára gyakorlati 

lehetőséget biztosítottunk, a főiskola igényei szerint kihelyezett államvizsga helyszínt 

biztosítva, 

 Pályaorientációs nap keretében karcagi általános és középiskolások számára tartottunk 

bemutatót az óvodapedagógusi pálya szépségeiről, előmeneteli lehetőségeiről, a kép-

zéssel kapcsolatos információkról gyakorlati betekintési lehetőséggel egybekötve.  
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 Karcagon és vidéken tanuló karcagi középiskolás diákok számára biztosítottuk a kö-

zösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét, így már ezen időszak alatt kialakulhat a 

diákokban a gyermekekkel való foglalkozáshoz való pozitív érzés. 

 Nyári diákmunka keretében a fenntartónk által lehetőséget teremtünk, hogy már fize-

tésért bekapcsolódjanak a nevelőmunka segítésébe, a gyermekekkel való foglalkozás-

ba, s azon diákok esetében, akiknél látjuk a pedagógus pályára való hajlamot, érdeklő-

dést a velük együtt tevékenykedő óvodapedagógusok, vezetők feladata, hogy érdeklő-

désüket felkeltsük, támogassuk továbbtanulási szándékukat, 

 Gyakorlati helyet biztosítottunk pedagógiai, gyógypedagógiai képzésben résztvevők 

számára, s akikben továbbtanulási szándékot látunk, az óvodapedagógusi hivatás lehe-

tőségeivel megismertetjük 

 Nevelőmunkát segítő munkakörök meghirdetése esetén előnyt élveznek azok a jelent-

kezők, akik megkezdték vagy felvételt nyertek levelező képzés keretében óvodapeda-

gógus szakra. 

 

1 fő óvodapedagógus kezdte meg felmentési idejét2020. június 15 től: 

 Kisariné Kálmán Enikő- Csokonai úti óvoda,  

 

1 fő óvodapedagógus lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról 2020. augusztus 31-től: 

 Benéné Kecskeméti Anna - Csokonai úti óvoda, 

 

1 fő óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg 2020. 

július 31-én:  

 Kása Henrietta – Zöldfa úti óvoda 

 

1 fő óvodapedagógus közalkalmazotti viszony áthelyezéssel szűnt meg:  

 Kun-Makai Mária Ildikó – Táncsics krt. 19. óvoda 

 

A 2019-2020-as nevelési évben az eseti helyettesítéseket 32+4 órában vagy délutáni csoport 

összevonással látták el az óvodapedagógusok, a nevelési év során 30 nap a maximum, mely 

eseti helyettesítésre elrendelhető, a maximum számot nem értük el egyetlen esetben sem. 

 

2.2. Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 

 

Az 2019-2020-as nevelési évben, 32 óvodai csoportban  

 
 2019. október 01. 2020. május 31. 

Gyermeklétszám 760 763 

Sajátos nevelési igényű gyermek 18 23 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 

gyermek 
8 9 

Cigány kisebbségi nevelésben részt vesz 287 239 

Térítés nélkül étkező gyermek 679 692 

Veszélyeztetett 38 38 

Halmozottan hátrányos helyzetű 184 190 

Tanköteles korú 303 303 

Általános iskolai tanulmányait megkezdi - 248 
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2020-2021-es nevelési év várható létszám 

 

Óvoda 

Közalkalmazotti 

létszám 
Gyermek létszám 

SNI lsz. 
BTMN 

lsz. 
Tanköteles 

Cigány 

kisebbségi 

nev. 

Hátrányos helyzetű Térítés-

nélküli étke-

ző 

Nyitva-

tartási idő Óvoda- 

pedagógus 

Dajka, 

ped.assz. 
napk. óvodás összes HH HHH 

Veszé-

lyeztett 

Székhely 7 3 52 3 55 0 0 19 2 0 3 0 24 7-17 

Csokonai 8 4 95 0 95 0 0 39 1 2 3 0 71 6-18 

Jókai 4 3 51 0 51 2 1 14 6 1 3 1 41 7-17 

Kinizsi 6 3 63 0 63 1 0 32 62 2 49 21 63 7-17 

Kuthen 10 8 94 2 96 5 1 35 48 11 17 0 92 6-18 

SZIM 6 4 72 2 74 0 1 27 6 6 8 0 64 6-18 

Takács 8 4 88 0 88 0 0 33 20 9 20 4 88 6-18 

T19 11 8 131 3 134 2 2 56 14 0 14 0 124 6-18 

Zöldfa 6 6 52 0 52 2 0 18 27 1 22 2 51 6-18 

Összesen 66 43 698 10 708 12 5 273 186 32 139 28 632  

 

 

 1 fő óvodapedagógus - gyógypedagógus 

 1 fő óvodapszichológus heti 20 órában, az álláshely meghirdetésre került, nem érkezett jelentkezés 

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 2 fő óvodatitkár 

 1 fő díjbeszedő 

 1 fő adminisztrátor 

 4 fő fűtő-karbantartó 

 8 fő csökkent munkaképességű munkavállaló heti 20 órában 
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2.3. Tárgyi erőforrás 

 

Cél: A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges feltéte-

lek biztosítása. Az intézmény biztonságos működtetése. Esztétikus óvodai környezet folyamatos biz-

tosítása.  

 

 Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működtek. 

 A nevelőmunkához szükséges eszközök biztosítottak. 

 A HACCP rendszer működtetése biztosított, a higiéniai és takarítási utasításnak megfele-

lő tisztítószerek beszerzése folyamatosan, negyedévente valósult meg. 

 Az óvodák épületeinek karbantartása, a szükséges javítások megvalósultak. 

 

Megvalósult beszerzések: 

 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, 

szülői támoga-

tás 

S
zé

k
h

el
y
 

Foglalkoztatási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megva-

lósult 

Minden alkalmazott számára: papucs 

 

III. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-

2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében” 

 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, evőeszközök, 

tálak 

Gyermekünk mosolya – Egészséges 

gyermekekért alapítványtól 

könyv csoportonként 15.000.- Ft 

értékben 

 

C
so

k
o

n
a

i 
ú

ti
 ó

v
o
d

a
 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megva-

lósult 

Minden alkalmazott számára: papucs 

 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatá-

sa NTP-OTKP-19-0103: 700.000.- 

 

Pályázati támogatásból: 

• Néptánc ruhák 

• Laptop 

Gyermekünk mosolya – Egészséges 

gyermekekért alapítványtól könyv 

csoportonként 15.000.- Ft értékben) 

 

J
ó

k
a

i 
ú

ti
 ó

v
o
d

a
 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: papucs  

 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatá-

sa NTP-OTKP-19-0103: 700.000.- 

 

Pályázati támogatásból: Hangszerek  

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csopor-

tonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megva-

lósult 

Gyermekünk mosolya – Egészséges 

gyermekekért alapítványtól : könyv 

csoportonként 15.000.- Ft értékben 
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K
in

iz
si

 ú
ti

ó
v

o
d

a
 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult1 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatá-

sa” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő játékok, 

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli 

óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-

OTKP-19-0088: 800.000.- 

Pályázati támogatásból: 

 fejlesztő játékok, foglalkozási anyagok, fényképező gép 

 

 

 

 

 

 

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól : könyv csoporton-

ként 15.000.- Ft értékben 

 

 

 

 
 

 

K
u

th
en

 ú
ti

 ó
v
o

d
a

 

Szellőzőrendszer karbantartása 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támoga-

tása” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő játékok, 

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli 

óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-

OTKP-19-0098: 750.000.- 

Pályázati támogatásból: 

népviseleti ruhák, aktív hangfal 

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól könyv csoportonként 

15.000.- Ft értékben 

 

 

 

S
Z

IM
 ó

v
o

d
a
 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támoga-

tása” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő játékok, 

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

Zöld bázis óvoda: könyvek, madáritatók, madáretetők 

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól: könyv csoporton-

ként 15.000.- Ft értékben 

 

T
a

k
á

cs
 P

. 
ú

ti
 ó

v
o

d
a

 

Konyhában, tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli 

óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-

OTKP-19-0093: 800.000.- 

Ábrázolási eszközök, fejlesztő játékok, homok-víz asztal 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támoga-

tása” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő játékok, 

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól: könyv csoporton-

ként 15.000.- Ft értékben 
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T
á

n
cs

ic
s 

k
rt

. 
1
9

. 
sz

. 

ó
v

o
d

a
 

Konyhába tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli 

óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-

OTKP-19-0090: 750.000.- 

Könyvek, Cd,  

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól: könyv csoporton-

ként 15.000.- Ft értékben 

 

Z
ö

ld
fa

 ú
ti

 Ó
v

o
d

a
 

Konyhába tányérok, poharak, kancsók, tálak 

Minden alkalmazott számára: 

papucs 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

A tisztítószer beszerzése, biztosítása egész évben megvalósult 

Foglalkozási anyagvásárlás 20 000 Ft értékben csoportonként 

„NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM A hazai és határon túli 

óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása NTP-

OTKP-19-0095:750.000.- 

Ábrázolási eszközök, bábok, bábparaván, mesekönyvek, 

fejlesztő játékok 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támoga-

tása” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő játékok, 

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-

mekekért alapítványtól: könyv csoporton-

ként 15.000.- Ft értékben 

 

 

Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Székhely/ 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi 

támogatás 

Szponzori, szülői támo-

gatás 

Székhely 
Udvari játékok festése 

Kerékpártároló faház festése 

  

Csokonai úti óvoda 

A mosdók, WC-k tisztasági meszelése. 

Folyosó festése 

Épület lábazatának javítása 

Lépcső javítása 

Kerítés festése 

Udvari játékok festése 

Kerékpártároló festése 

  

Jókai úti óvoda 

Terasz kerítés festése 

Kerékpártároló faház festése 

Mosdók tisztasági meszelése 

  

Kinizsi úti 

óvoda 

Tisztasági meszelés a mosdókban 

Udvari játékok festése 

Babház javítása 

  

Kuthen úti óvoda Járda és lépcső burkolatának javítása   

SZIM óvoda 

Tisztasági meszelés,  

Udvari bútorok, játékok lefestése 

Babház javítása 

  

Takács P. úti óvoda 

Csoport szobákban falak javítása, festése. 

Folyosók falak aljának festése. 

Mosdók tisztasági meszelése,  

  

Táncsics krt. 19. sz. óvoda 

Udvari babaházak javítása 

Kerékpártároló faház festése 

Csoportszoba mennyezetének javítása, festése  

udvari ivókút javítása 

óvodaépület lábazatának javítása 

Udvari játékok festése 

 udvarrendezés, füvesítés 

Zöldfa úti óvoda Kerékpártároló javítása, térkövezése   
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A nyári zárás ütemterve 2020. február 15-ig elkészült, Karcag Város Önkormányzatának Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottsága 4/2020. (I.20.) OKSB. sz. határozatával fogadta el.A szülőket tájékoz-

tattuk a tervezett zárási ütemezésről. A Kormány által kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintet-

tel óvodáink nyári zárásának ütemezése módosult, melyet Karcag Város Önkormányzatának Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottsága 57/2020. (VI.04.) OKSB. sz. határozatával fogadott el. A nyári ellátás 

felméréshez kifüggesztettük a tervet és ennek megfelelően mértük fel az igényeket. 

 

2.3.1.  Gazdálkodás – pénzügyi feltételek 

 

Intézményünk pénzügyi feltételeit a 2019/2020-as nevelési évben  

 a 2019. évi végrehajtott költségvetés, 

 másrészt a 2020. évre Karcag város Önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 

1/2020 (I.31.) kt. határozatban foglalt intézményi költségvetés határozza meg. 

 

A 2019. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a költség-

vetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk.A 2020. évi intézményi költségvetés a mű-

ködés 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 pol-

gármester úrral, szükség esetén egyeztettünk alpolgármester úrral, valamint a költségvetési iroda ve-

zetőjével.Folyamatosan biztosítottuk a tisztítószer szükségletet, illetve a kialakult vírus helyzet miatt 

szükségessé vált fertőtlenítőszereket, csoportonként 20.000 forintot vizuális tevékenység eszközeire, 

a szükséges edény és textília, gépek, berendezések pótlása megtörtént. A nyári karbantartási anyagok 

engedélyeztetése folyamatos volt.Csokonai u. óvodában a lábazat javítása, SZIM óvodában a baba-

ház és kerítés javítása, a Táncsics krt. 19. sz óvodában a kerítés javítása, udvari játékok festése 

 

A 2019/2020-es nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 

 

A 2019. évi intézményi költségvetésünk 677.384.114.- Ft-ban realizálódott. 

 

A fő számokat mutatom be: 

Megnevezés 
Eredeti előirány-

zat 

Módosított előirány-

zat 
Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 0 20.086.984 20.086.984 

Működési célú bevételek 4.762.000 4.762.000 5.640.921 

Előző év költségvetési maradványa 0 1.647.144 1.647.144 

Központi irányítószervi támogatás 653.346.000 651.230.008 651.877.152 

Összesen: 658.108.000 677.726.136 678.605.057 

Személyi juttatás 437.030.000 445.040.285 444.996.288 

Munk. terh. bef. Köt. 85.203.000 83.085.432 82.906.699 

Készlet, szolgáltatások 129.843.000 139.583.376 139.583.376 

Műk.c. támogatás 0 222.603 222.603 

Tárgyi eszköz beszerzés 6.032.000 8.666.190 8.546.898 

Ingatlanok felújítása 0 1.128.250 1.128.250 

Kiadások összesen 658.108.000 677.726.136 677.384.114 
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2020. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 659.533.748.-Ft 

Ebből személyi juttatás 451.248.800-Ft 

járulékok    77.056.360.-Ft  

összesen:   528.305.160.-Ft 

 

A költségvetés 80,01%-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

Készlet:   10.890.000.- Ft 

Szolgáltatás:   116.843.000.- Ft 

Összesen:   129.843.000.- Ft 

 

Ebből étkezés: 71.572.000.- Ft +19.324.440.- Ft = 90.896.440.- Ft 

Marad tiszta dologira beruházással: 38.946.560.- Ft 

 

2019. július 31.-ig megvalósult teljesítések 
 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés 
Százalékos 

arány 

Szakmai anyagok beszerzése 4.150.000 1.373.749 33,10 % 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 6.740.000 2.030.348 30, % 

Informatikai szolg.,egyéb kommunikációs szolgáltatás 2.530.000 1.126.222 44,51% 

Közüzemi díjak 12.007.588 6.167.105 51,36% 

 

A 2020. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működést biztosít az intéz-

mény számára, az alapfeladatok ellátására. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk: 

 a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére 

 a takarékos működtetésre 

 a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírások) 

 pályázatok készítésére 

 

2.4. Továbbképzések 

 

Célunk: 

A kötelező pedagógus továbbképzés teljesítése, részvétel biztosítása. A továbbképzéseken szerzett 

ismeretek beépítése a napi munkába. Szakmai munka folyamatos fejlesztése, önképzés, szakmai ön-

ismeretek, módszertani megújulás. A tudás, önképzés iránti belső igény fokozása. 

 

Feladatok: 

 Bemutató foglalkozások szervezése a szakmai munkaközösségek szervezésében 

 Szakmai napok, előadások szervezése 

 A tapasztalatcserék 

 Szakmai konferenciákon való részvétel 
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Intézményünk hatályos továbbképzési programja (érv: 2018-2023) és 1 nevelési évre szóló beiskolá-

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

képzéseket támogattuk. 

 

Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 Rauschenberger Gáborné - fejlesztő óvodapedagógus szakirányú szakvizsgás továbbképzést 

befejezte 2020. 06.09. (Gál Ferenc Főiskola) 

 Rapi Angéla – Neveléstudományi mesterszak továbbképzés I-II. félévét teljesítette. (Eszter-

házy Károly Egyetem) 

 Buzalka –Nagy Anna Óvodapedagógusi szakképzettséget szerzett 2020. 06. 12. (Debreceni 

Egyetem) 

 Seresné Bődi Viktória Óvodapedagógusi szakképzettséget szerzett 2020. 06. 12. (Debreceni 

Egyetem) 

 Ábrahám Anett Óvodapedagógusi szakképzettséget szerzett 2020. 04. 10. (Szegedi Tudo-

mányegyetem) 

 Balázs Dorina Óvodapedagógusi szakképzettséget szerzett 2020. 05. 05. (Gál Ferenc Főisko-

la) 

 

Több képzőközpont szervezésében kerültek meghirdetésre akkreditált tanfolyamok, amelyeken a 

pedagógusaink térítésmentesen vehettek részt. A képzéseken való részvételhez intézményi költségve-

tésből útiköltség térítést biztosítottunk. 

 

Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés idő-

pontja 
Tanfolyam megnevezése Képzési hely Képzés szervezője 

Szabóné Szentesi Mária 30 óra 
2019. 11. 08. – 

2019. 11. 23. 

Felkészítő képzés Zöld Óvoda / 

Ökoiskola koordinátor részére 
Budapest 

Apor Vilmos Katoli-

kus Főiskola 

Buzalka – Nagy Anna 10 óra 2019.11.10. 

„Hátrányos helyzetű gyerme-

kek nevelésével foglalkozó 

óvodákban célzott hallgatói 

gyakorlatra történő felkészítés” 

Hajdúböszörmény 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar  

 

Szele Éva 30 óra 

2019.11.22. 

2019.11.23. 

2019.11.24. 

 

A pozitív motivációs környezet 

kialakítása és a mozgástanítás 

korszerű megközelítése az 

iskolai testnevelésben: elmélet-

től a gyakorlatig 

Karcag 
Magyar Diáksport 

Szövetség 

Erdei Krisztina 

Vincze Nóra 

Krézné szabó Katalin 

Kisariné Kálmán Enikő 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Szabó Renáta  

Kisné Diviki Anikó 

Balajtiné Sütő Margit 

Szarkáné Lódi Zita 

Szentesi Nelli 

Horváthné Balogh Barbara 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Nagyné Molnár Mónika 

Rauschenberger Gáborné 

Kunné Nánási Mónika 

Balázs Dorina 

Csapóné Horváth Marianna 

10 óra 2019.11.28. 

Közösségi Újraélesztési és 

Elsősegély nyújtási 

Tréning 

MIEO Kuthen úti 

Óvoda 

Országos Mentőszol-

gálat 
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Molnárné Oros Csilla 6 óra 2020. 02. 18. 
Oktatási Hivatal V. Országos 

Szaktanácsadói Konferencia 
Budapest OH 

Molnárné Oros Csilla 60 óra 
2020. február- 

szeptember 

Felkészítés a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók nevelését - 

oktatását segítő szaktanácsadói 

feladatok ellátására 

 

Budapest OH 

Ábrahám Anett 

Erdei Krisztina 
30 óra 

2020.03.04-06. 

 
Tehetséggondozás az óvodában Karcag 

Magyar Tehetségsegí-

tő Szervezetek Szö-

vetsége 

Horváthné Balogh Barbara 10 óra 
2020.05.11. – 

2020. 05. 29. 

Konfliktuskezelés: áttekintés és 

esetmegbeszélés 
online 

Magyar Tehetségsegí-

tő Szervezetek Szö-

vetsége 

Andrási Tiborné 
30 óra 

 

2020.07.06 -

2020.07.19. 

 

Óvodakerti alapok – tovább-

képzés az ökológiai szemléletű 

óvodakertek kialakításához és 

működtetéséhez 

online 

Békés 
Iskolakert Alapítvány 

 

Nem akkreditált továbbképzések 

 
Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Kiégés elleni 

prevenciós 

tréning 

2020. július 

28-29-30 
Tender-Lex Kft. Oktatási Hivatal 

 

Konferenciák, tanácskozások: 
 

Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Oros Csilla 

Az iskolai sikertelenség kulcs: a motiváció - Józsa Krisztián 

előadása 

Fenntarthatóságra nevelés és az ökoiskolák és Zöld óvodák 

Oleár Lászlóné előadása 

2019.08.26. 

SzolnokDebreceni Egyetem 

Szolnok Campus5000 Szolnok, 

Tiszaligeti sétány 14. 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 
Tanévnyitó konferencia 

2019.08.28. 

Szolnok 

Gulyás Ferencné 

Andrási Tiborné 

Kunné Nánási Mónika 

Homoki Judit 

Benéné Kecskeméti Anna 

Romhányi Sándorné Molnárné 

Győri Erika 

Molnársné Oros Csilla 

Balajtiné Sütő Margit 

Szebóné Szentesi Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Óvodai szakmai értekezlet 
2019.08.29. 

Szolnok 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Homoki Judit 

Benéné Kecskeméti Anna 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Oros Csilla 

Balajtiné Sütő Margit 

Szabóné Szentesi Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Óvodapedagógiai Évindító Konferencia 
2019.09.04. 

Miskolc 

Szabóné Szentesi Mária Zöld Óvodák Bázis intézményi értekezlete 2019. 10. 03., Budapest 

Posztósné Kovács Éva 
Digitális kompetenciák beépíthetősége a pedagógusminősí-

tésbe és a pedagógusok tanfelügyeletébe. 

2019.10.04. 

Szolnok 
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H. Tóth Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Gyökeres Éva 

Gulyás Ferencné 

 

Nemzeti Pedagógus Kar - J.N.SZ. Megyei  Pedagógus Kar 

Szakmai konferencia 

2019.10.10. Kisújszállás 

Kádas Gy. EGYMI, 

5310 Kisújszállás, Bajcsy Zs. utca 37. 

Szabóné Szentesi Mária 

Andrási Tiborné 

IV. Csongrád Megyei Zöld Óvodai Konferencia 

Energiatakarékosságra nevelés az óvodában 

2019.10.22. 

Szeged 

Kunné Nánási Mónika 

Romhányi Sándorné 

Benéné Kecskeméti Anna 

Molnárné Győri Erika 

Rauschenberger Gáborné 

Kun – Makai Mária Ildikó 

 

OMNE  Budapesti Őszi konferencia 
2019.10.26. 

Budapest 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 
XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia 

2019.11.05.-2019.11.07. 

Hajdúszoboszló 

Homoki Judit 

Benéné Kecskeméti Anna 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Oros Csilla 

Balajtiné Sütő Margit 

Szabóné Szentesi Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Intézményvezetői szakmai fórum 

2019. 11. 06. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagó-

giai Szakszolgálat  

Karcagi Tagintézménye 

Karcag, Kisújszállási út 45. 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné Balázs Dorina 

Csapóné H. Marianna 

Harsányiné Sz. Ilona 

Kis lépésekkel, mesék varázsával a fenntartható közössége-

kért.  A mesevilág és mindennapi életünk találkozásai. 

2019.11.07. 

Kondor Béla Közösségi Ház 

Budapest,1181 

Kondor Béla sétány 8 

Gulyás Ferencné 

Balajtiné Sütő Margit 

Szabóné Szentesi Mária 

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 

Tanévindító Szakmai Fórum 

2019.11.13. 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája 

Vadainé Boros Beáta 

Ábrahám Anett 

Bodnárné Nagy Mária 

H. Tóth Jánosné 

Szentesi Nelli 

Szabó Renáta 

Homoki Judit 

Szakmai Workshop 

Művészetpedagógia 

Művészettel nevelés a gyakorlatban 

2019.11.13. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagó-

giai Szakszolgálat  

Karcagi Tagintézménye 

Karcag 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 
Szakmai értekezlet bázisintézmények vezetői számára 

2019.12.03. 

Szolnok 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Homoki Judit 

Benéné Kecskeméti Anna 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Oros Csilla 

Balajtiné Sütő Margit 

Szabóné Szentesi Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Tankötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató értekezlet 

2019.12.09. 

Karcag, MIEO Kuthen úti Óvoda 

Galsi-Nagy Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 
Mentortalálkozó 

2020.01.08. 

Gál Ferenc Főiskola 

Szarvas 

Molnárné Oros Csilla 
Zöld óvodák hálózata. 

Ökoiskolák, ökotáborok 

2020.01.23. 

Budapest 

Kása Henrietta 
Mentorok felkészítése főiskolai hallgatók gyakorlati munká-

jához. 

2020.01.25. 

Eger –Eszterházy Károly Egyetem 

Romhányi Sándorné 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Andrási Tiborné 

 

Mentor Konferencia 

Mentori feladatok ellátásának megsegítése. 

 

2020.02.14. 

Hajdúböszörmény 
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Romhányi Sándorné 

Szaktanácsadói Konferencia 

Új feladatok az oktatásban - Brassói Sándor előadása 

Pedagógiai Szakmai szolgáltatások 2020. 

Szabó Róza előadása 

2020.02.20. 

Szolnok 

Nagyné Pusztai Tünde 

Kása Henrietta 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

V. Köznevelési Konferencia 
2020. 03. 09. 

Jánoshida 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Homoki Judit 

Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Buzalka – Nagy Anna 

Ujj Petronella 

Andrási Tiborné 

Vadainé Boros Beáta 

Kovácsné Fodor Mónika 

Szabóné Szentesi Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Szabó Erika 

Spisák Dezsőné 

Harsányiné Szabó Ilona 

Kun-Makai Mária Ildikó 

Rauschenberger Gáborné 

Konczné Pecze Margit 

Tóth Andrea 

Bede Ágnes 

„Kreativitásfejlesztés a tehetséggondozásban – hálózati 

együttműködés keretében” - NTP-HTTSZ-19-0013 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatása, bevezetése, támoga-

tása a tehetséggondozó tevékenységekben. 

2020.03.09. 

Karcag KTTT és MIEO 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Homoki Judit 

Péter Lászlóné 

Krézné Szabó Katalin 

Pintér Dóra 

Molnárné Győri Erika 

Farkas Jánosné 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Romhányi Sándorné 

Kovácsné Lovász Erika 

Balajtiné Sütő Margit 

Harsányiné Szabó Ilona 

Andrási Tiborné 

Rauschenberger Gáborné 

Tóth Andrea 

Bede Ágnes 

Posztósné Kovács Éva 

Szabó erika 

Nagyné Varga Csilla 

Perge Tiborné 

Kovácsné Laczikó Tímea 

„Kreativitásfejlesztés a tehetséggondozásban – hálózati 

együttműködés keretében” - NTP-HTTSZ-19-0013 

Tehetséges gyermekek életútjának bemutatása. 

2020. 03.11. 

KTTT és MIEO 
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EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 

Az „Esélyteremtő Óvoda” projekt szakmai rendezvényei, fórumai 

2019. 10. 29. „Egészségfejlesztés” 

MIEÓ  

Gépgyár Úti „SZIM” 

Óvoda, 5300 

Gulyás Ferencné 

Szabóné Szentesi Mária Tóthné 

Török Judit 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

műhelymunka 

2019.11.26. 

Érzelmi, értelmi, szociális 

képességek fejlesztésének 

lehetőségei 

Tanulási zavarok korai 

felismerése, prevenciós 

lehetőségei 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 

5300 Karcag, 

Kuthen utca 16. 

Romhányi Sándorné 

Lövei Gáborné 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Rauschenberger Gáborné 

Nagy Tiborné 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Tanulási zavarok korai 

felismerése, prevenci-

ós lehetőségei 

2019. 12. 10. 

Későbbi életkorban jelent-

kező tanulási problémák 

hátterében álló mozgásko-

ordinációs elmaradások 

felismerése, fejlesztési lehe-

tőségei 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 

5300 Karcag, 

Kuthen utca 16. 

Kovácsné Czigle Erika 

Szűcsné Bon Viktória 

Kása Henrietta 

Kunné Nánási Mónika 

Seresné Bődi Viktória 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

Gulyás Ferencné 

Molnárné Győri Erika 

Tanulási zavarok korai 

felismerése, prevenci-

ós lehetőségei 

2020. 02. 04. 

Három és ötéves kori logo-

pédiai szűrésre alapozott 

fejlesztési lehetőségek 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 

5300 Karcag, 

Kuthen utca 16. 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Seresné Bődi Viktória 

Kun-Makai Mária Ildikó 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

Csapóné Horváth Marianna 

Tanulási zavarok korai 

felismerése, prevenci-

ós lehetőségei 
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2020. 03. 03. 

Szocializációs zavarok 

komplex rendszerben keze-

lése, családokkal együttmű-

ködési lehetőségek. A 

gyermek és környezet 

egyensúlyának megtartása a 

hátránykompenzáció érde-

kében 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 

5300 Karcag, 

Kuthen utca 16. 

Gulyás Ferencné 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Harsányiné Szabó Ilona 

Csapóné Horváth Marianna 

A környezet hatására 

kialakuló zavarok 

korai felismerése, 

prevenciós lehetőségei 

2020.03.10. 

Biztonságos kerékpározás 

alapjai az óvodában a kör-

nyezettudatosság jegyében 

MIEÓ 

Zöldfa Úti Óvoda, 

5300 Karcag, Zöldfa 

utca 32. 

Harsányiné Szabó Ilona 

Csapóné Horváth Marianna Mol-

nárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

H. Tóth Jánosné 

Rauschenberger Zita 

Balázs Dorina 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Ujj Petronella 

Andrási Tiborné 

workshop 

 

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. Mind-

emellett alapos, részletes, magas szakmai tudást, pedagógiai tudatosságot tükröző tervezési dokumen-

tumaikat (tematikus terv, projektterv, foglalkozás vázlat) közreadják az érdeklődő kollegáknak. 

 

Az alábbi programok kerültek megvalósításra: 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjai 

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2019.10.14. 

900– 1200 

Komposztünnep - Vezeti: Szabóné Szentesi Mária tagóvodavezető, mesterpedagó-

gus,Kovácsné Fodor Mónika és Dr. Kozákné Győző Erikaóvodapedagógusok 

Gépgyár úti 

SZIM óvoda 

2019.10.15. 

900– 1200 

„Mit suttog a föld?” Fenntarthatóság óvodás szemmel - Komplex mesefeldolgozás 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit tagóvodavezető, mesterpedagógus,Nagyné Pusztai Tünde 

tehetségműhely vezető óvodapedagógusok 

Kuthen úti 

óvoda 

2019.10.14. 

900– 1200 

Környezeti nevelés lehetőségei a fenntarthatóságjegyébenVezeti: Pintér Dóra óvoda-

pedagógus  

Csokonai úti 

óvoda 

2019.10.18. 

900– 1200 

Régi idők nyomában – hagyományok felidézése a fenntartható fejlődés érdekében 

az óvodás korú gyermekekkel. - Előadó: Harsányiné Szabó Ilonatagóvodavezető, 

mesterpedagógus,Andrási Tiborné mesterpedagógus  

Zöldfa úti 

óvoda 

2019.10.22. 

900– 1200 

A mérték, érték az ökológiában – ökológiai szemléletformálás - Vezeti: Molnárné 

Oros Csilla tagóvodavezető, mesterpedagógus,Migácsné Erdei Gyöngyi óvodapedagó-

gus 

Kinizsi úti 

óvoda 
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Megköszönöm a bemutató foglalkozásokat vállaló, az előadást tartó kolleganőknek, hogy a szakmai 

munkájukkal hozzájárultak az intézményi célok megvalósításához, gazdagították az intézmény szak-

mai programját. A programokon intézményünk pedagógusain túl tanítók, környező települések óvo-

dapedagógusai, óvodák vezetői, intézményünk fenntartójának képviselői is részt vettek. Köszönjük 

érdeklődésüket! 

 

Pedagógus kollegák módszertani kultúrája gazdagodott, szakmai tapasztalataik bővültek, lehetőséget 

teremtettünk a látottak reflektálására, szakmai eszmecserére. 

 

További szakmai programokon vettünk részt: 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjai 
 

 

2.5. Óvodák kapcsolatai 

 

Az óvodánk szakmai kapcsolatrendszere széleskörű, mivel a partnerekkel való együttműködés és 

információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony munkának. Mind vezetői, mind nevelőközösségi 

szinten a kapcsolatok bővítése, ápolása fontos jelentőséggel bír, mely nagy hatással van a szakmai 

fejlesztéseinkre. 

 

A tagintézmények hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően együttműködtek más intézmények-

kel, szervezetekkel, bekapcsolódtak a város kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe. A nevelési év 

során partnereink mindenkori reális kéréseire, kezdeményezésére nyitottak voltunk.  

  

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2019.10.14. 
„Komposztünnep” 

Vezeti:Szabóné Szentesi Mária, Kovácsné Fodor Mónika, Dr. Kozákné Győző Erika 

Résztvevő pedagógusok száma: 9 fő 

SZIM óvoda 

2019.10.15. 
„Mit suttog a Föld?” Fenntarthatóságról óvodás szemmel. Komplex mesefeldolgozás. 

Vezeti:Balajtiné sütő Margit, Nagyné Pusztai Tünde 

Részvevő pedagógusok száma: 17 fő 

Kuthen 

úti óvoda 

2019.10.16. 
Környezeti nevelés lehetőségei a fenntarthatóság jegyében.Vezeti: Pintér Dóra 

Részvevő pedagógusok száma: 17 fő 

Csokonai 

úti óvoda 

2019.10.18. 
Régi idők nyomában – hagyományok felidézése a fenntartható fejlődés érdekében az 

óvodás korú gyermekekkelVezeti: Harsányiné Szabó Ilona, Andrási Tiborné 

 Részvevő pedagógusok száma: 13 fő 

Zöldfa 

úti óvoda 

2019.10.22. 

A mérték, érték az ökológiában – ökológiai szemléletformálásVezeti: Molnárné Oros 

Csilla, Migácsné Erdei Gyöngyi 

Részvevő pedagógusok száma: 18 fő 

Kinizsi 

úti óvoda 

2020.03.09. 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatás, bevezetése, támogatása a tehetséggondozó 

tevékenységekben 

Vezeti: Földváriné Simon Ilona,Plósz Csilla,Kovács Miklósné,Dánielné Kacsó Andrea 

Részvevő pedagógusok száma: 36 fő 

Déryné Műve-

lődési Köz-

pont 

2020.03.11. 

Tehetséges gyermekek életútjának bemutatása 

Vezeti: Molnárné Győri Erika, Szabóné Szentesi Mária, Nagyné Varga Csilla, Gyökeres 

Éva, Péter Lászlóné  

Részvevő óvodapedagógusok száma: 41 fő 

Könyvtár 
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 Cél Tartalom, megvalósítás 

Óvodák - Fenn-

tartó 

Folyamatos infor-

máció csere. 

Az intézmény peda-

gógiai nevelő mun-

kájának megismer-

tetése. 

Az óvodai rendezvényeinkre a fenntartó és a képviselők számára meghívót 

küldtünk, hogy betekintsenek óvodánk életébe, pedagógiai munkánkba. Több 

alkalommal látogatta meg, támogatta rendezvényeinket Dobos László pol-

gármester úr, Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Pánti Ildikó és Nagyné 

László Erzsébet képviselő asszony, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Szepe-

si Tibor képviselő urak. 

 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati támoga-

tásokkal megvalósuló szakmai fejlesztésekről a Madarász Imre Egyesített 

Óvodában, fókuszban az esélyteremtés” című beszámoló elkészítésének 

határideje módosult, áprilisról novemberre, melyet intézményvezetőasszony 

készít el és elfogadásra javasol az OKSB és a Képviselő Testület felé.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, konzul-

tációra, egyeztetésekre lehetőséget teremtenek. A fejlesztési lehetőségek 

feltárása, megtervezése során a folyamatos kapcsolattartás és egyeztetési 

lehetőség biztosított. 

Hatékony együttműködés, munkavégzésjellemző a szakmai feladatok, előter-

jesztések egyeztetése, előkészítése során Nagyné Major Mária főtanácsossal. 

Gazdasági feladatok ellátása során Szabóné Bóka Réka költségvetési csoport-

vezetővel, pályázati projektek megvalósításában a beruházási csoport munka-

társaival. 

 

Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság tagja Perge Tiborné, az Idegenfor-

galmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság tagja Gulyás Ferencné. 

 

Óvodák – Ci-

gány Nemzeti-

ségi Önkor-

mányzat 

Az intézményben 

megvalósuló cigány 

nemzetiségi nevelés 

eredményeinek 

bemutatása, 

együttműködés, 

véleménykérés. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati támoga-

tásokkal megvalósuló szakmai fejlesztésekről a Madarász Imre Egyesített 

Óvodában, fókuszban az esélyteremtés” című beszámoló elkészítésének 

határideje módosult, áprilisról novemberre, melyet intézményvezető asszony 

készít el és elfogadásra javasol a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felé. 

Rendezvényeinkre a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői meghí-

vást kaptak, látogatást tettek tagóvodáinkba. 

 

Óvoda - család 

Az információ 

átadás, 

Az óvoda tartalmi 

munkájának szak-

szerű ismertetése. 

Tájékoztatás a 

gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, szülői 

igények, visszajel-

zések fogadása. 

A nevelési év során biztosítottuk a szülők számára az információk átadását az 

óvodai élet eseményeiről a gyermekek fejlődésében bekövetkezett változá-

sokról. 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 bekap-

csolódott 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 gyerme-

kekhez 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. 

 

Létrehoztuk a „Karcagi óvodások tarka-barka percei” oldalunkat a 

Facebook közösségi portálon,, melyen keresztül sok hasznos fejlesztő tevé-

kenységbe kapcsolódhattak be a gyermekek a rendkívüli szünet ideje alatt. 

Hetente egy-egy témakörben adtunk ajánlásokat a gyerekekkel töltött időhöz. 
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Tagóvodák 

közötti kapcso-

lattartás 

Intézményi közös 

alapelvek, célok 

mentén együttmű-

ködés. Tartalmas 

szakmai kapcsolt 

kialakítása. Intéz-

ményi jó gyakorla-

tok intézményen 

belüli átadása, 

egymástól tanulás.  

Szakmai munkaközösségekben való aktív együttműködés, módszertani isme-

retek bővítése. A tagóvodák együttműködtek az intézményi programok meg-

valósítása során, jó kapcsolatot ápolnak egymással, melynek tartalma az 

egymástól tanulás megvalósul a bemutató foglalkozások keretében, munka-

közösségi foglalkozásokon, rendezvények alkalmával, teamekben. Magas 

szinten működik az együttműködés a tehetséggondozás területén, a Zöld 

Óvodák között, Nemzeti Tehetségprogram projektjeinek közös megvalósítá-

sa. Szakmai műhelyekben való közös tevékenységek, fellépések (kórus, 

tánc). 

 

Az „Esélyteremtő Óvoda” projekt keretében a Kinizsi - SZIM- Kuthen úti 

óvodák, valamint a Takács - Zöldfa úti óvodák szoros együttműködésben 

valósítják meg programjaikat a csoportjukba tartozó vidéki óvodákkal közö-

sen, a projekt koordinátorának irányításával. 

 

Óvodák – álta-

lános iskolák 

Az óvodából az 

iskolába való beil-

leszkedés segítése.  

A pedagógiai mód-

szerek, eljárások 

összehangolása. 

Nagyon fontosnak tartottuk az iskolákkal való kapcsolattartást, kölcsönösen 

látogattuk egymás rendezvényeit. 

 

A gyermekek nyomon követése érdekében az elsőosztályos bemutató órákat 

megtekintettük (Györffy István Katolikus Általános Iskola, Karcagi Nagykun 

Református Általános Iskola, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola Kováts Mihály és a Kiskulcsosi Tagintézmény) és tapasztaltuk, 

hogy a gyermekek meg tudnak felelni az iskolai elvárásoknak, legtöbb eset-

ben zökkenőmentesen valósul az óvoda-iskola közötti átmenet. 

 

Az óvodapedagógusok és a tanítónők közötti szakmai kapcsolatot nagyon 

fontosnak tartjuk, támogatjuk. 

 

Az iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok részére segítette 

az óvoda – iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. (Karcagi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Tagintézmény _ Bete-

kintő) 

 

Farsangkor a Szent Pál Marista Általános Iskola által szervezett felvonuláson 

részt vettünk óvodásainkkal, átélték a farsangi vidám felvonulás hangulatát. 

A Györffy István katolikus Általános Iskola által szervezett Györffy Néptánc 

Gálán óvodapedagógusaink rendszeresen részt vesznek. 

 

Óvodák –

JNSZM Peda-

gógiai Szak-

szol-gálat Kar-

cagi tagintéz-

ménye 

A valamilyen ké-

pesség, részképes-

ség zavarral, maga-

tartásproblémával 

küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve 

számukra a legmeg-

felelőbb iskolatípus 

megválasztása. 

Pszichológus, gye-

rekek és szülőknek 

tanácsadás. 

Logopédiai foglal-

kozások megszerve-

zése – tartalmas 

szakmai együttmű-

ködés logopédus-

óvodapedagógus 

között. 

 

Az intézményvezetés 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 gyermekeket a szülők viszik a fog-

lalkozásokra a szakszolgálat intézményébe, így a logopédus és óvodapedagó-

gusok közötti rendszeres szakmai kapcsolat az elmúlt időszakbanmegszűnt, 

információt a gyermekek fejlesztésének folyamatáról, eredményességéről a 

szülőktől kapunk. 

 

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. 

 

Képességszint méréstközépsős korú gyermeknél végeztek a Pedagógiai 

Szakszolgálat gyógypedagógusai, mely alapján elkészítették a részképessé-

geket érintő szakmai véleményüket. A szülőkkel egyeztetve indult meg szük-

ség esetén a gyermekek fejlesztése. Amennyiben szükségesnek látták, továb-

bi vizsgálatra tettek javaslatot. 
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Óvodák – 

JNSZM Peda-

gógiai Szak-

szol-gálat 

Székhelyintéz-

ménye 

Sajátos nevelési 

igényű gyermek 

ellátása szakértői 

vélemény alapján. 

Annak meghatáro-

zása, hogy mely 

nevelési – oktatási 

intézménybe nyer-

jen felvételt a gyer-

mek. A 7 éves 

gyermekek iskola 

érettségének megál-

lapítása. 

SNI alapvizsgálatok és kontroll vizsgálatok. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása szakértői vélemény alapján való-

sult meg. 1 fő főállású gyógypedagógus-óvodapedagógusunk és megfelelő 

szakos gyógypedagógusok megbízásos munkaszerződés keretében végezték 

feladataikat.  

 

Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodában fejlesztették a 

gyógypedagógusok megbízásos jogviszonyban. 

Az óvodapedagógusok segítségükkel elkészítették a fejlesztési tervet. 

A gyermekek fejlesztését valamennyi pedagógus dokumentálta. 

Óvoda – Okta-

tási Hivatal 

JNSZM Peda-

gógiai Oktatási 

Központ 

A nevelőmunka 

eredményességének 

szakmai támogatá-

sa. A továbbképzé-

sek alkalmával 

pedagógiai módsze-

rek, eljárások elsajá-

títása, információ-

szer -zés.  

Szakmai előadásokkal, konferenciákkal, továbbképzésekkel, bemutató fog-

lalkozásokkal támogatták a nevelőmunka eredményességét, amelyeken óvo-

dapedagógusaink részt vettek. A pedagógusminősítés a pedagógiai szakmai 

ellenőrzés, szervezési feladataival kapcsolatosan tájékoztatásokat kaptunk, 

szükség szerint egyeztetés történt. Szaktanácsadói és szakértői konferenciá-

kon, fórumokon vettek részt intézményünk mesterpedagógusai. 

 

Bázisintézményként lehetőségünk volttöbb alkalommal, bemutatkozni elő-

adásokkal, konzultációval, bemutató foglalkozásokkal. 

 

Óvodák – Csa-

ládsegítő Köz-

pont, Gyermek-

jóléti Szolgálat, 

Gyám-hivatal 

A hátrányos, hal-

mozottan hátrányos 

és veszélyeztetett 

helyzetben élő 

családok, gyerme-

kek érdekeinek 

képviselete, segíté-

se. 

A hátrányokat az óvodai feladatellátás eszközrendszerével igyekeztük csök-

kenteni, 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 gyerme-

kekről szükség esetén jellemzést készítettünk részekre. Probléma esetén 

jeleztük a családdal való kapcsolatfelvétel szükségességét. Az óvodai hiány-

zásokról a jogszabálynak megfelelő kötelezettségünknek eleget tettünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, és a Szabálysértési Hatóság felé. 

A megszervezésre került gyermekvédelmi konferenciákon, esetmegbeszélé-

seken részt vettünk, melyek nagyon hasznosnak bizonyultak a gyermekvé-

delmi munka területén. 

 

Folyamatosan végzik tevékenységüket az óvodai szociális segítő munkatár-

sak, akik az intézményünk óvodáiban rendszeresen végzik feladataikat, meg-

határozott időpontokban.A feladatkör szakszerű ellátása érdekében az mun-

katársakat alkalmazó Kun Csilla intézményvezetővel kapcsolattartásunk 

folyamatos a megvalósulás tapasztalatairól. 

 

Óvoda- Kultu-

rális intézmé-

nyek (Déryné 

Kulturális, 

Sport Központ 

és Könyvtár, 

Györffy 

IstvánNagykun 

Múzeum) 

A gyermekek szá-

mára óvodán kívüli 

kulturális progra-

mok biztosítása, 

élményeik biztosítá-

sa, együttműködés a 

városi rendezvények 

sikeres megvalósítá-

sa érdekében. In-

formáció áramlás 

biztosítása az in-

tézményekkel.  

Együttműködés jellemezte kapcsolatunkat. Az ősz folyamán gyermekek 

számára szervezett meseelőadásokon részt vettünk óvodás csoportjainkkal.  

Az Adventi játszóházban kézműves tevékenység vezetésével, mézeskalácssü-

téssel színesítettük a rendezvényt. 

 

Gyermektánccsoportjaink rendszeres résztvevői a városi programoknak. 

A Múzeumban, Fazekas házban több alkalommal tettünk látogatást pedagó-

gus és gyermekcsoportokkal.  

 

A közművelődési intézmények és intézményünk vezetése, munkatársai jól 

működő kapcsolatot építettek ki az intézmények között. 
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Óvodák – Gyer-

mek-orvosok, 

védőnők 

Folyamatos infor-

mációcsere, a csalá-

dok segítése az 

egészséges életmód 

kialakításában 

minden gyermek 

esetében.  

A fejtetvesség 

kezelése, visszaszo-

rítása. A rendszeres 

óvodába járás segí-

tése. 

Fogorvosi ellenőrzések megvalósultak. 

Védőnői tisztasági látogatás több alkalommal valósult meg a nevelési év 

során. A fejtetvesség miatt több alkalommal került sor a védőnők megkere-

sésére, de a problémák megoldása nagyon nehezen működik azoknál a 

családoknál, ahol rendszeres az élősködők megjelenése. 

Óvoda – Alapít-

vány, civil szer-

vezetek 

A város kulturális és 

közéletében való 

részvétel, egymás 

segítése, támogatása 

a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú 

gyermekek képes-

ségfejlesztésének 

támogatása. Ren-

dezvények szerve-

zése, városban 

működő civil szer-

vezetekkel kapcso-

lattartás. 

A Gyermekünk Mosolya- Egészséges gyermekekértAlapítvány intézmé-

nyünket folyamatosan támogatja. A kuratórium és az intézményvezetés 

között szoros tartalmi együttműködés alakult ki. 

Középiskolák 

Kétoldalú együtt-

működési megálla-

podás alapján kö-

zösségi szolgálat 

lehetőségének 

biztosítása a közép-

iskolás tanulók 

számára. 

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: 

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 ésKollégium  - Debrecen 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma ésÁltalános 

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 

Ady Gimnázium – Debrecen 

Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium, Művészeti Gimnázium – 

Szolnok 

Arany János Egészségügyi Gimnázium – Berettyóújfalu 

Vásárhelyi Pál szakközépiskola és Gimnázium- Szolnok 

Széchenyi Gimnázium- Szolnok. 
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3. 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. Pedagógiai Program 

Pedagógiai Program módosítására 2018 szeptemberében került sor, nyilvánossága az intézmény hon-

lapján biztosított. 

 

3.1.2. Szervezeti Működési Szabályzat 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 2017 szeptemberében került sor, nyilvánossága 

az intézmény honlapján biztosított.  

 

3.1.3. Házirend 

A Házirend módosítására 2017 szeptemberében került sor, nyilvánossága az intézmény honlapján 

biztosított. A nevelési év kezdetekor az újonnan felvett gyermekek szülei számára át adtuk a háziren-

det megismerésre – tanulmányozásra. Ezt dokumentáltuk, szülőkkel aláírattuk. 

 

3.1.4. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 2019/2020-as nevelési év II. féléves, a 2020/2021-es nevelési év I. féléves nyitva tartásá-

nak előterjesztése, s annak elfogadása megtörtént az Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-

ság által. 

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

kába állás kezdetén megtörtént. 

 A hatályos Nkt 25§ (7) pontjában meghatározottak szerint az óvodai csoportokra, megál-

lapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni. A fenntartó (enge-

délye) határozza meg a 25 fő feletti létszámot a csoportban konkrétan. A szükséges mó-

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

gyermekek számát, melyet a fenntartó a jogszabálynak megfelelően meghatározott. 

 Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozá-

sok vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. (III. 25) EMMI 

határozatában. 

Az Óvodai beíratás megtörtént a rendkívüli eljárásrend keretében a kiadott miniszteri ha-

tározata szerint. Az Oktatási Hivatal által hivatalosan megküldött adatok alapján 132 fő 

óvodaköteles gyermek került felvételre. A környezettanulmányok későbbi időpontban va-

lósultak meg, a szülők írásban megkapták a felvételről a döntést. 

Az óvodai férőhelyek kihasználtságának 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:178 fő 
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3.1.5. Tartalmi fejlesztések  

A nevelési év során a Pedagógia Programunk megvalósítása a program specifikus elemek magas 

szintű megvalósításával történt. Folytattuk intézményi jó gyakorlataink dokumentálását, kidolgozá-

sát, pályázati projektek megvalósítását az esélyegyenlőség biztosítása, a kisgyermekkori nevelés gaz-

dagítása, a tehetséggondozás területén. A Zöld Óvoda kritérium rendszer szerinti működés sikeres, 

folyamatosan fejlődő volt.  

Országos kiemelt projektekbe kapcsolódtunk be eredményesen. Megyei szinten intézményi fejleszté-

seink, jó gyakorlataink bázis intézményként kerülhetnek bemutatásra. 

 

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

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai Programunk valamennyi pedagó-

gus 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 jelentő-

ségű volt nevelőmunkánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a differenciált személyes bánásmód, 

a tehetség kibontakoztatása, a gyermekek védelme, az egészségvédő szemlélet megalapozása (moz-

gásfejlesztés, 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 ter-

vezték 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, gyermek-

tánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, külső világ tevékeny megismerése, munka jelle-

gű tevékenységek, tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

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

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

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

 

Nyári óvodai élet megvalósulása: 

A Kormány által kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel óvodáink nyári zárásának ütemezé-

se módosult,óvodáinkban2 hetes váltott ügyeleti rendszerrel láttuk el a gyermekeket, biztosítva szá-

mukra változatos, gazdag óvodai tevékenységeket, figyelembe véve egyéni életkori sajátosságaikat és 

a nyáriidőjárást.A kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel a nyári időszakban szervezett tá-

borok is a megszokottól eltérő módon valósultak meg.Az óvodák megváltozott nyári nyitva tartá-

sához igazodóan a tábori programokat beépítettük a nyári óvodai életünkbe. Az 5 tábor vezetője 

kidolgozta a tábori programokhoz igazodó öthetes tábori projektet, melynek címe „Kunok útját jár-

va”. A kidolgozott programokat óvodánként az adott héten dolgozó pedagógusok valósították meg 

2020. június 22 - július 24. között, az óvodájuk sajátosságainak, gyermeklétszámának figyelembevé-

telével. 
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A projektet kidolgozó táborvezetők: 

Andrási Tiborné - Környezeti tábor 

Molnárné Győri Erika - Zenei tábor 

Molnárné Oros Csilla - Fejlesztő tábor 

Nagy Tiborné - Kézműves tábor 

Szabóné Szentesi Mária - Hagyományőrző tábor 

 

Az 5 hetet felölelő projekttémák ajánlásaihoz heti lebontásban kerültek megtervezésre a tevékeny-

ségek:1. hét: „Kun karcagi gyerek vagyok” 

2. hét. „Lovas vagyok hej, a paripám pej” 

3. hét: „Régi korok játékai” 

4. hét: „Népi kismesterségek” 

5. hét: „Búza, búza, de szép tábla búza” 

Az 5 hetes projekt megvalósításának személyi feltételeit intézményünk közalkalmazottai biztosítot-

ták, pénzügyi feltételeit a 2020. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, mellyelnagymértékben 

hozzájárultunk a résztvevő gyermekek szabadidős nyári programjainak biztosításához.  

 
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 Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, átgondolt pedagógiai éves tervezésben, 

tematikus lebontásban jelennek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szintjén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egy-

ségben valósul meg a napirendi tevékenységek-

kel összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentáció pontos vezetése a nevelőmunka 

eredményessége érdekében. 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk 

alapelveit figyelembe véve készültek el a csoportok éves pedagógiai 

tervei, melyek tükrözik a nevelési programjaink sajátos vonásait. A 

csoportnaplóink tervszerűen, tudatosan, naprakészenvoltak tervezve, 

vezetve. 

A csoportok nevelési terve kiterjedt a csoportbeli szokásokra, magatar-

tásformálásra és hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, 

célkitűzésekre, feltételekre, feladatokra. 

A tervezés során megvalósult az egyéni bánásmód és differenciálás 

alkalmazása. 

A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése mellett a napi 

tervezés megvalósult. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozá-

sa, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása 

elsődleges feladatunk volt, a harmonikus, összerendezett nagy és kis-

mozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése mellett. 

Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros 

együttműködés során valósult meg. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti időszakban, 

szervezett formában valósult meg. Heti egy alkalommal kötelező test-

nevelés foglalkozás, a hét többi napján, a délelőtt folyamán mozgásos 

játékok kezdeményezése, mindennapos testnevelés valósult meg óvo-

dai csoportokban. Lehetőség volt az udvaron való tartózkodás ideje 

alatt felajánlott szervezett mozgás szervezésére is. 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésé-

nek folyamatos nyomon követése, fejlesztési tervek elkészítése, doku-

mentáció pontos, naprakész vezetése megvalósult. Szülők reális tájé-

koztatást kaptak a gyermeke fejlődéséről évente legalább két alka-

lommal, melyet a szülők aláírásukkal igazoltak. Szükség esetén ta-

nácsadásra, szakemberek bevonására is lehetőséget biztosítottunk a 

gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekre. 
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A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializá-

ció területén érjünk el egyre eredményes meg-

valósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás 

vizsgálata valósuljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések 

szempontrendszere, eljárásrendje, dokumentá-

ciója legyen összhangban, épüljön egymásra. 

 

Szülőkkel szoros, támogató együttműködés valósult meg a nevelési év 

során. 

 

 

A jogszabályi változásoknak és a pályázati eredményeknek megfelelő-

en a Pedagógiai Program folyamatosan felülvizsgáljuk szükség esetén 

módosítjuk.. 

 

 

Belső ellenőrzések dokumentálása megvalósult a csoportnaplókban, 

valamint az ellenőrzési naplóban. 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati 

forrásokból 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

A gyermeklétszám, 

csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a 

magas szintű óvodape-

dagógusi feladatellátást, 

az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapeda-

gógusok alkalmazásá-

val az utánpótlás bizto-

sítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesz-

tésekre pályázati forrá-

sok keresése, szakmai 

megvalósítás összhang-

jának megteremtésével 

31-ről 32-re bővült az indított csoportok száma.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző csoportokban a létszám minél alacso-

nyabb szinten tartására törekedtünk a nevelési év során. 

 

 

 

 

Óvodapedagógus hallgatók számára lehetőséget biztosítottunk a szakmai gyakorlat letöltésére, 

levelező-nappali tagozaton tanulók számára egyaránt. A megüresedő álláshelyek folyamatosan 

hirdetésre kerültek. 

 

 

A 2014-2019 között megkezdett épületfejlesztések további ütemezése megvalósult, finanszíro-

zási források egyeztetése folyamatos volt intézményünk fenntartójával. 

 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk értékeit. A gyermekek, pedagógusok számára a nevelés 

keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

A Nagykunság, Karcag 

értékeivel ismerkedje-

nek a gyermekek, helyi 

alkotók, kiállítások 

látogatása váljék rend-

szeressé valamennyi 

óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 

 

 

Az óvodás gyermekek 

életkorához közel álló 

hungarikumok megis-

merése kerüljön doku-

mentálásra, jelenjenek 

meg a keresztény kultú-

ra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi 

csoportban. 

Prioritásként megjelent a tematikus terveink írásakor a lokálpatriotizmus.  

A néphagyományainkat felidéző téma feldolgozása a gyermekek életkori- és egyéni sajátossá-

gának, érdeklődésének megfelelően történt. Néphagyományokat a jeles napokhoz kapcsolva 

(szüret, karácsony, farsang, húsvét, kun hagyományok) dolgozták fel a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok.Élményszerzések, témákhoz kapcsolódó előzetes ismeretszerzések a téma-

feldolgozásokat megelőzően folyamatosan. A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, értékei-

vel ismerkedtek meg a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. A város 

múltját, jelenét bemutató kiállítások, rendezvények látogatásával a gyermekek élményeit, 

ismereteit gazdagítottuk.Ovi-galériákba helyi alkotók kiállításaival ismerkedhettek meg óvo-

dás gyermekeink.Helyi kismestereket, népi iparművészeketkerestek fel az óvodapedagógusok, 

és a gyermekekkel közösen tekintették meg alkotásaikat. 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve az új témákat sokoldalúan, élményszerűen dolgozták 

fel az óvodapedagógusok, melyeken keresztül a gyermekek megismerkedhettek a 

hungarikumokkal. A projekt tervekben megjelentek a keresztény kultúra elemei. 
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4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

Kötelező pedagógus 

továbbképzések teljesí-

tése valósuljon meg. 

 

Elsődleges a módszer-

tani megújító képzése-

ken való részvétel. 

 

Jó gyakorlatok, mód-

szerek adaptálása neve-

lési gyakorlatunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink 

adaptációjának támoga-

tása  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesültek a Beiskolázási tervnek megfelelően. 

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított továbbképzéseket 

lehetőség szerint igénybevettük, azokon részt vettünk. 

 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon az eredményes gyakorlati munka bemutatásra 

került, egymás munkájába betekintést nyertünk, szakmai tapasztalatcserére volt lehetőség. 

 

 

A kipróbált, jól működő tevékenységi területek, programok kidolgozásra kerültek, nyilvánossá 

tételük folyamatosan valósul meg.  

A jó gyakorlatok akkreditálása vezetői szinten teljes mértékben támogatásra került. 

 

Tehetséggondozó műhelyek, szakmai munkaközösségek programjainak minősítése, akkreditá-

lása folyamatos. 

 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazá-

sa, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

Eredményes gyakorla-

taink váljanak ismertté 

nevelőközösségen be-

lül. 

 

Kerüljenek akkreditá-

lásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra 

a kidolgozott, megvaló-

sított módszerek, gya-

korlatok 

Munkaközösségek szakmai feladatai között megjelentek a bemutató foglalkozások, szakmai 

konzultációk, melyek intézményen belüli gyakorlatok megismerését, átvételét tették lehetővé. 

 

 

 

Az újabb kidolgozott jó gyakorlatainknál kiemelt jelentőségű volt az intézményen belüli szak-

értői, szaktanácsadói támogatás, valamint a külső kontroll, akkreditálási lehetőség beépítése a 

folyamatba.  

 

Kiemelt feladatunk volt a megvalósult gyakorlatok publikációja, szakmai lapokban, intézmény 

által készített projekt füzetekben. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, 

tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük 

meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a 

határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Operatív célok 

Szakmai munkaközös-

ségek folyamatosan 

működjenek a pedagó-

giai program eredmé-

nyes megvalósítása 

érdekében. 

 

Szakmai munkaközös-

ség vezetők együttmű-

ködése rendszeresen 

valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként 

a műhelyvezetők 

együttműködése feladat 

orientáltan működjön. 

 

 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódnak be a szakmai munkakö-

zösségekben, melyben aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal elősegítették a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását.  

Minden kolléganő legalább 1 munkaközösség munkájában vett részt.  

 

 

 

Szeptemberben és januárban a munkaközösségek munkájának megismerése, programok 

egyeztetése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek feltárása valósult meg. 

 

 

 

Tehetséggondozó műhelyvezetők közötti szakmai tapasztalatcsere jól működött, az egymástól 

való tanulás lehetőségét megteremtették. 

A tehetséggondozó tevékenységbe bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai segítése, hospi-

tálási lehetőségek biztosítva voltak. 
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A Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központtal 

szoros szakmai együtt-

működés valósuljon 

meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

 

 

 

Országos Óvodai Te-

hetségsegítő Tanáccsal, 

a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanács-

csal az együttműködés 

keretében tehetségna-

pok, szakmai progra-

mok, gyakorlatok meg-

valósítása 

 

Határon túli szakmai 

kapcsolatok kialakítása 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadást igényeltünk tanfelügyeleti ellenőrzés előtt, után, 

minősítés előtt. 

 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézményi feladatok ellátására, pályázatot nyúj-

tottunk be, mely sikeres elbírálásban részesült így 2020-2023 között intézményünk ismét vi-

selheti az Oktatási Hivatal Bázisintézménye díjat. 

Nevelési értekezleteken a szaktanácsadók előadásai által szakmai, pedagógiai ismereteink 

gazdagodtak. 

 

 

Szakmai együttműködés, országos konferenciákon való részvétel, bekapcsolódás a szakmai 

feladatok megvalósításába. 

Térségi Szakmai Fórum megszervezése a járványügyi helyzetre való tekintettel nem valósult 

meg. 

 

 

 

 

 

 

Testvérvárosi vagy határ menti magyar településekkel szakmai kapcsolat felvételére még saj-

nos nem került sor. 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örö-

kös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

Zöld Óvoda pályázatok 

benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékeny-

séghez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív 

részvétel 

2019 szeptemberében a Jókai, Kinizsi - 2. alkalommal; a T 17 - 3. alkalommal; a SZIM, T 19 – 

Örökös Zöld Óvoda címre pályázott. A díjátadóra 202. január 23-án került sor. 

2020-ban a Takács - 3. alkalommal, a Csokonai, Kuthen - Örökös Zöld Óvoda címre pályázott. 

 

2019-ben újabb 3 évre megbízást kapott a SZIM Óvoda Zöld Bázisintézményi feladatok ellá-

tása: Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő környezeti nevelés és fenntarthatóság peda-

gógiája iránt érdeklődő óvodák számára a Zöld Óvoda Kritériumrendszer szerinti működés 

segítése, pályázat elkészítéséhez szakmai tanácsadás biztosítása volt az elsődleges feladatuk. 

Európai Mobilitas Hét programjainak megvalósítása Karcag Város Önkormányzatának pályá-

zati támogatásával történt. 

Városi környezeti projektekbe bekapcsolódtunk. 

A környezeti tábor ebben a nevelési évben kicsit a megszokottól eltérő módon valósult meg 

minden tagóvodánkban. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek ké-

pesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

A belső ellenőrzések, 

értékelések tárják fel az 

erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehető-

ségeket. 

 

Az intézményben dol-

gozó szakértők, szakta-

nácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 

 

Külső szaktanácsadói 

szolgáltatások igénybe-

vétele váljon a pedagó-

gusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok önértékelését az intézményi önértékelési kézikönyv alapján,az 5 éves 

önértékelési program szerint valósítottuk meg. 

Az önértékeléseket követően fejlesztési tervek készültek. 

A vezetői ellenőrzéseket követően megtörtént a fejleszthető területek feltárása, közösen fej-

lesztési javaslat megfogalmazása az egyéni fejlődés érdekében. 

 

Az intézményben 3 fő szaktanácsadó és 2 fő köznevelési szakértő – mesterpedagógusok látják 

el szakmai feladataikat az Oktatási Hivatal irányításával, megbízása alapján. A jogszabályok 

szerint a hét egy munkanapján az intézményben a munkavégzés alól mentesítve vannak. Ter-

helhetőségük figyelembe vételével intézményi fejlesztési folyamatokba kapcsolódtak be in-

tézményvezetői megbízás alapján. 

 

POK által biztosított szaktanácsadás lehetőség szerint igénybe vettük. Igénybejelentés minden 

évben az intézményvezetés feladata. 

Támogató szerepük a pedagógusok módszertani megújulásában érvényesül.  

IPR szaktanácsadást igényeltünk az „Esélyteremtő” projekt keretében. 
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9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapja-

nak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen te-

hetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

A tehetséggondozás 

teljes körű megvalósítá-

sa valamennyi óvodá-

ban. 

 

Óvodapedagógusok 

önmegvalósításának 

vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek veze-

tésében. 

 

Tehetségpont akkredi-

tációra 3 évenként ke-

rüljön sor. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük és végzettsé-

güknek megfelelően végzik. 

27 tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek tehetséggondozása. Nyelvi, 

testi- kinesztetikus, térbeli – vizuális, zenei, természetismereti és logikai területeken. 

 

A tehetségműhely megvalósításához szükséges feltételek feltérképezése, valamint biztosítása 

folyamatos volt az év során.  

Az óvodapedagógusok továbbképzését támogattuk. 

Pályázati projektek megvalósításának lehetősége biztosított volt. 

 

 

2019 őszén intézményünk ismét bejelentkezetttehetségpont akkreditációs eljárásra. Az akkre-

ditáció sikeres volt, így intézményünk újabb 3 évig viselheti a kiváló akkreditált tehetségpont 

címet térségi területünkön. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásu-

kat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégák-

nak 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

Főiskolai hallgatók 

szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellá-

tása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori 

feladatainak ellátása 

 

 

 

 

Mentorok közötti 

szakmai együttműkö-

dés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

1. Molnárné Kovács Ildikó II. éves óvodapedagógus, DE, Hajdúböszörmény Mentor: Kovács-

né Czigle Erika (T 17) 

2. Rauschenberger Zita III. éves óvodapedagógus ELTE Mentor: H. Tóth Jánosné (Csokonai) 

3. Seresné Bődi Viktória III. éves óvodapedagógus– DE, Hajdúböszörmény, Men-

tor:Romhányi Sándorné (Jókai) 

4. Balajti Lilla – I. éves óvodapedagógus. DE, Hajdúböszörmény,Mentor: Nagyné Pusztai 

Tünde (Kuthen) 

5. Bata Nikolett- III. éves óvodapedagógus Szarvas, Gál Ferenc főiskola. Mentor: Balajtiné 

Sütő Margit(Kuthen) 

6. Rácz Nikoletta II. éves óvodapedagógus Mentor: Szabóné Szentesi Mária (SZIM) 

7. Buzalka-Nagy Anna III. éves óvodapedagógus– DE, Hajdúböszörmény, Mentor: Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna 

8. Csíkos Lilla I. éves óvodapedagógus– DE, Hajdúböszörmény, Mentor: Perge Tiborné 

9. Popovics Anikó III. éves óvodapedagógus– Eger, Mentor: Kása Henrietta (Zöldfa) 

10. Bodóné Marek Gabriella III. éves logopédus- gyógypedagógus DE, Hajdúböszörmény, 

Mentor: Homoki Judit 

 

A gyakornokok szakmai fejlődésének segítése tapasztalataink, ismereteink átadásával, példa-

mutató gyakorlataink bemutatásával valósult meg.  

A gyakornoki szabályzatban foglalt dokumentumok vezetése folyamatos volt. 

Gyakornokok: Erdei Krisztina (T17), Balázs Dorina (Zöldfa) 

Mentorok: Andrási Tiborné, Harsányiné Szabó Ilona 

 

Mentori feladatok ellátásának, dokumentálásának támogatása az intézmény „Gyakornoki Sza-

bályzata alapján - Harsányiné Szabó Ilona mesterpedagógus vezetésével történt. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben 

Pedagógiai munkánkat 

a Pedagógiai Program-

ban megfogalmazott 

célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósí-

tásával érjük el. 

Célok elérése hatékony, gazdaságos intézményi működési keretek között a minőségbiztosítás 

eszközeinek alkalmazásával valósult meg.  
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Humán és tárgyi erőfor-

rásaink hatékony ki-

használása a célok 

elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvénye-

sítésével. 

Költségvetési források bővítése a nevelési év során pályázati források felkutatásával, sikeres 

pályázatok benyújtásával, megvalósításával vált valóra.  

 

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 kompen-

zálás biztosítása. Az egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése, a 

tapintatos egyéni, személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk.A szülőkkel való közvet-

len 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 óvodapeda-

gógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, adatszolgálta-

tás, környezettanulmány készítése a hatóság kérésére, a pedagógiai munka koordinálása. A tagóvo-

dánként megbízott gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi feladatokat és kapcso-

latot tartanak a családsegítő szolgálattal, az óvodapszichológussal, a Szakértői Bizottsággal.Az óvo-

dapedagógusok és gyermekvédelmi felelős évente egy alkalommal értékelik a gyermekvédelmi mun-

kát, 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 sze-

rint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző intézmények-

kel (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, gyógypeda-

gógussal. 

 

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, logopé-

dus, 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 

 aktuális feladatok ellátása 

 

Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

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

 

Május 

 éves beszámoló elkészítése, 
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Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 Táncsics krt. 17. Székhely  Kovácsné Czigle Erika 

 Csokonai úti óvoda   Lövei Gáborné 

 Jókai úti óvoda   Szalókiné Kovács Erzsébet 

 Kinizsi úti óvoda   Migácsné Erdei Gyöngyi 

 Kuthen úti óvoda   Sántháné Karászi Julianna 

 SZIM óvoda    Tóthné Török Judit 

 Takács P. úti óvoda   Gyökeres Éva 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Rauschenberger Gáborné 

 Zöldfa úti óvoda   Csapóné Horváth Marianna 

 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása kiegészült az óvodai szociális segítő munkatárs tevékenységé-

vel, akik a KTKT Szociális Szolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazásában 

állnak, a meghatározott időtartamban látják el feladataikat az óvodákban.  

 

Óvoda 

Veszé-

lyezte-

tett 

Hátrá-

nyos 
HHH 

Hatósági intézkedések, segítség kérése szakemberektől (szak-

szolgálat, stb.)Családlátogatások 

Székhely 

Kovácsné Czigle Erika 
0 0 4 

Családlátogatások – minden család és szükség szerint. 

Pedagógiai Szakszolgálat Karcag - csoportos képességfejlesztés: 

3 fő. Logopédiai fejlesztés: 6 fő. egyéni grafomotoros fejlesztés: 2 

fő. 

Csokonai 

Lövei Gáborné 
0 2 2 

Családlátogatások – minden család és szükség szerint. 

MSSST vizsgálat: 13 fő.  
Jókai 

Szalókiné Kovács Erzsé-

bet 

1 2 5 
Családlátogatások – minden család és szükség szerint. 

Gyermekjóléti Szolgálat részére adatszolgáltatás: 2 alkalommal. 

Kinizsi 

Migácsné Erdei Gyöngyi 
25 2 52 

Családlátogatások száma - 75alkalom. 

Gyermekjóléti: 22 esetben adatszolgáltatás  

Kuthen 

Sántháné Karászi Julianna 
0 11 41 

Családlátogatások száma – 68 alkalom. Gyermekvédelmi intézke-

désre nem került sor. 

SZIM 

Tóthné  

Török Judit 

1 5 12 

Családlátogatások száma –13 alkalom, 3 családnál, a hiányzások 

miatt.Gyermekjóléti Szolgálat: 3 gyermekkel kapcsolatosan tart-

juk a kapcsolatot. 

Gyámhatóságnál: 1 gyermek esetében kapcsolattartás. 

Takács P. 

Gyökeres Éva 
7 16 26 Családlátogatások száma – 88 alkalom 

Táncsics krt. 19. 

Rauschenberger Gáborné 
0 2 18 Családlátogatások – 50 alkalom 

Zöldfa 

Csapóné Horváth Marian-

na 

4 3 30 

Családlátogatás - 70 alkalom, gyakran látogatott családok szá-

ma: 2. 

Gyermekjóléti szolgálat felé óvodai jellemzések 5 alkalommal, 

Gyámügyi Osztályon 3 gyermek ügyében voltunk jelen. 

Összesen 38 43 190  

 

Megvalósulás: 

 Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységét a Köznevelési törvény és Gyermekvédelmi 

törvény szabályozza. A Pedagógiai Program tartalmazza a célokat, feladatokat, amelyet a 

gyermekvédelmi tevékenységben el kell látnia minden pedagógusnak, gyermekvédelmi fele-

lősnek és az intézményvezetőnek. A táblázatban szereplő adatok jól mutatják, hogy a nevelési 

évben folyamatosan volt feladatunk a gyermekvédelem területén, a problémákra megtaláltuk 

a megoldási módokat. 
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 A nyári szünidei étkezést az önkormányzat biztosította a rászorult gyermekek számára a tava-

szi és nyári szünet alatt. 

 A gyermekvédelmi munkát segítette a fejlesztő pedagógus. 

A gyermekvédelmi munkaközösség munkája nagyon tartalmas volt. 

 

3.2.2. 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 kialakí-

tása, erősítése, illetve a „másság” korai elfogadása. 

 A gyermekek döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyezte-

tett körülmények között él, ezért nagyon fontos a gyermekek megismerése, a lemaradás mérté-

kének megállapítása. 

 A fejlesztés egyénileg és mikrocsoportos formában történik, dokumentálása a csoportnapló-

ban található. Az egyéni képességfejlesztés színtere – a játék – gondozás (egészséges életmód-

ra nevelés, kulturált tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása) – érzelmi – szociális – értel-

mi – nyelvi nevelés területei. 

 Tagintézményeik nevelési gyakorlata magában rejti a cigány származású gyermekek differen-

ciált 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 0 8 64 63 11 36 17 37 239 

 

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

ra. 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. 

Az intézményben megvalósuló óvodai nevelés során a gyermekek számára biztosított az esélyterem-

tés, 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, gyermekvédel-

mi felelős, vezető tevékenyen vesz részt, a kapcsolattartás magas szintjén együttműködve a szülők-

kel, intézményünk fenntartójával, külső partnerekkel. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 
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valókapcsolattartásunkatközösen megújítottuk, szakmai programjaink, rendezvényeink alkalmával 

konzultálunk a közös feladatainkról. 

 
Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati támogatásokkal megvalósuló szakmai 

fejlesztésekről a Madarász Imre Egyesített Óvodában, fókuszban az esélyteremtés” című beszámoló elkészíté-

sének határideje módosult, áprilisról novemberre, melyet intézményvezető asszony készít el és elfogadásra 

javasol a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felé. 

 

3.2.3. Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása 

 

Célunk: 

Az integráló környezet megteremtése, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek átfogó képesség-

fejlesztése, beilleszkedésük támogatása, az atipikus fejlődésmenetet mutató sajátos nevelési igényű 

gyermekek habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásainak megszervezése a hatályos jogszabályoknak és a 

gyermekek aktuális állapotának megfelelően. 

 

Feladataink megvalósítása: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek állapotához igazodó személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása 

 Elfogadó légkör megteremtése az SNI gyermekek számára 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). 

 Az atipikus fejlődésmenetből származó hátrányok csökkentése.  

 Az adaptív viselkedés, nyelvi képességek, kognitív funkciók, a számolási képességek és 

a mozgás fejlesztése a pedagógia eszközeivel 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel 

 A szakértői véleményben meghatározott időkeretben és foglalkoztatási formában, a 

gyermekek habilitációs-rehabilitációs, fejlesztő, valamint kötött többségi prevenciós 

foglalkoztatása 

 A szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok, valamint a gyógypedagógiai és 

pedagógiai célú megfigyelések, vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével egyéni 

fejlesztési terv készítése, a nevelési év folyamán a gyermek állapotváltozásának doku-

mentálása, valamint az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata, módosítása. 

 Az SNI és BTMN gyermekek erősségeinek feltérképezése, tehetségígéretek felismerése, 

bevonásuk a tehetséggondozó műhelyekbe 

 A kapcsolattartás és együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálattal, valamint az országos illetékességű szakértői bizottságokkal, szakorvosok-

kal, a gyermekvédelem szakembereivel.  

 Komplex szakértői alap- és felülvizsgálatok, iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítását célzó vizsgálatok kezdeményezése  

 Az integráltan nevelt gyermekek családjainak folyamatos támogatása. 

 Szükség szerint esetmegbeszélések szervezése az aktuálisan felmerülő problémák keze-

lésére 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma óvodánként 

 

 
 

 

A 2019-2020-as nevelési évben az októberi statisztika szerint 18 SNI gyermeket integrált nevelését 

biztosította az intézményünk. A szorgalmi idő végére a komplex szakértői alap- és felülvizsgálatok 

eredményei és új beiratkozás alapján 24 főre emelkedett a létszám.  

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások ellátása 

 

A foglalkozások megszervezése a 2011. évi CXC sz. köznevelési törvénynek megfelelően történt, 

azaz a sajátos nevelési igényű gyermekek megkapták az állapotukhoz igazodó, optimális fejlődésüket 

szolgáló ellátást.  

 
Gyógypedagógus szak Foglalkoztatási jogviszony Óraszám 

Homoki Judit 
logopédus, tanulásban akadályozot-

tak pedagógiája szak 
Főállás 20 

Kolozsvári Ernőné logopédus, oligofrén pedagógus Megbízási szerződés  

Ökrösné Sajtos Anett 
Tanulásban akadályozottak peda-

gógiája, pszichopedagógia 
Megbízási szerződés 4 

Vincze Dóra Szomatopedagógus Megbízási szerződés 7 

 

Az ellátás formája: 

- egyéni (1-3 fő) foglalkozás 

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások dokumentálása: 

- Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció – Egyéni fejlődési lap (A. Tü. 

356. r. sz. – Pátria Nyomda Rt. 19 307 (Fsz.. 5-10 154) Látta: OM részéről N. Gy. 2005. XI. 

28. )és Betétív (A. Tü. 357. r. sz. – Pátria Nyomda Rt. 19307 (Fsz.. 5-10155) Látta: OM ré-

széről N. Gy. 2005. XI. 28.) 

- Egyéni fejlesztési terv 

- Értékelőlap az egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

eredményeiről 

0

3

1
0

6

1
1

3

4

Székhely-0

Csokonai-3

Jókai-1

Kinizsi-0

Kuthen-6

SZIM-1

Takács-1

Táncsics krt.19- 3

Zöldfa-4
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Minden tagóvoda megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott eszkö-

zök rendelkezésre állnak. A fejlesztés szinte minden érintett gyermek esetében a saját tagóvodájában 

történt, egy – két esetben azonban előfordult, hogy a szülőknek a csoportalakítás, az óraszámok op-

timalizálása miatt, vagy a megfelelő feltételek (tornaterem) miatt más tagóvodába kellett vinniük 

gyermeküket. 

 

A 2020-2021-es nevelési évben 14 sajátos nevelési igényű gyermek kezdi meg általános iskolai ta-

nulmányait. A következő nevelési évre beiratkozott három éves életkorú gyermekek között nincs 

olyan gyermek, aki érvényes szakértői véleménnyel érkezik az intézménybe. 

 

A rendkívüli helyzet során a Karcagi óvodások tarka-barka percei csoportban segítették a kollégák a 

gyermekek fejlesztését online formában a csoportban dolgozó pedagógusok, majd rendhagyó módon, 

2020. május 25-től, 2020. június 30-ig folytatódott az óvodába járó sajátos nevelési igényű gyerme-

kek habilitációs, rehabilitációs ellátása. A megbízási szerződéssel dolgozó kollégák közül 2 gyógy-

pedagógus megbízási szerződése meghosszabbításra került, egy gyógypedagógus nem vállalta a szer-

ződésmódosítást és a gyermekek ellátását. 

 

Az idei nevelési évben 31 gyermek vizsgálati kérelmét juttattuk el BTMN/SNI gyanú megerősítése, 

illetve kizárása céljából a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményébe. A gyermekek 

behívása és vizsgálata a járványügyi helyzet mérséklődése óta folyamatos.  

 

A nevelési év folyamán a habilitációs, rehabilitációs valamint fejlesztő foglalkoztatást végző szak-

emberek és az óvodapedagógusok között folyamatos volt a kommunikáció, egymás segítése, a gyer-

mekek optimális fejlődése érdekében.   

 

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

sajátos nevelési igényű gyermekek speciális igényeinek kielégítésében is. 

 

Nehézségek: Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. június 30-ig eljuttatta a 

2019/2020-as hivatalból indított felülvizsgálathoz szükséges pedagógiai jellemzést az illetékes szak-

értői bizottságoknak. Sajnos a szülők sok esetben jelzés nélkül nem tettek eleget kötelezettségeiknek 

és nem jelentek meg a felülvizsgálatokon a szakértői bizottság által jelzett időpontokban, több eset-

ben csak hatósági behívásra mentek el a komplex vizsgálatra.   

 

3.2.4. BTMN gyermekek 

A mindennapi munkában a Pedagógiai Programban meghatározottak érvényesültek. 

 

A fejlesztő tevékenységek célja a komplex (mozgás, beszéd, szociabilitás, adaptív viselkedés) ké-

pességfejlesztés, az átmenetileg hiányosan, vagy eltérően működő funkciók fejlesztése, a hátrány-

csökkentés valamint a tankötelezettség idejére az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése.  

 

Cél: A fejlesztés és fejlesztő tevékenységek célja, hogy a gyermekek egyenetlen képességstruk-

túrájának kiegyenlítése, illetve a képességek, készségek megerősítése annak érdekében, hogy a 

gyermekek tanköteles koruk elérésére pótolni tudják a különböző területen meglévő elmaradá-

saikat. 
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A fejlesztő- és többségi pedagógusok pedagógiai célú beavatkozásnak mindig a hiányzó, vagy lassan 

fejlődő készségek fejlesztését kell megcéloznia, így az óvodában az integrált nevelés keretei között: 

 mozgásfejlesztés 

 beszéd- és nyelvi képességek fejlesztése 

 kognitív funkciók fejlesztése 

 adaptív viselkedés fejlesztése  

 differenciálás 

történik.  

 

Az fejlesztő foglalkozások ellátása 

A fejlesztő, illetve a kötött többségi prevenciós foglalkozások ellátása a járási pedagógiai szakszolgá-

lat, szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

történt. 

 

Fejlesztőpedagógus Képzettség 
Foglalkoztatási 

jogviszony 

Ellátott BTMN 

gyermekek száma 

Homoki Judit 
gyógypedagógus - logopédus, tanulás-

ban akadályozottak pedagógiája szak 
Főállás 5 

Kunné Nánási Mónika Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 4 

Molnárné Oros Csilla Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 1 

Kása Henrietta Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 1 

 

Az ellátás formája: 

 egyéni (1-3 fő) foglalkozás 

 mikrocsoportos (3-5 fő) foglalkozás 

 

A fejlesztő foglalkoztatás dokumentációja: 

 Egyéni fejlesztési terv 

 Fejlesztő foglalkoztatás - Egyéni fejlődési lap – intézményi, saját készítésű 

 Értékelőlap a fejlesztő foglalkoztatás eredményeiről 
 

Megvalósítás 

2019-2020-as tanév októberi statisztikája alapján 8 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük a nevelési 

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

A gyermekek szakértői alap és felülvizsgálati eredményeinek függvényében a létszám folyamatosan 

változó volt. A BTMN gyermekek közül öten kezdik meg a 2020-2021-es nevelési évben általános 

iskolai tanulmányaikat, 1 gyermeknél a felülvizsgálat eredményei alapján nem igazolódott beillesz-

kedési, tanulási, magatartási nehézség, így a szorgalmi időszak kezdetén 6 BTMN gyermek kezdi a 

nevelési évet az intézményben. Ez a szám a nyári időszakban elvégzett felülvizsgálatok eredményei-

nek tükrében, valamint a nevelési tanácsadás szűrővizsgálatai alapján 2020. szeptember 2-ig változ-

hat. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásain, 

gyógy-, illetve speciális képzettségű fejlesztő óvodapedagógusok az alábbi területeken nyújtottak 

segítséget az érintett gyermekeknek: 

 tanulást megalapozó készségek fejlesztése 

 auditív és vizuális részképességek fejlesztése 

 nyelvi készségek fejlesztése 

 szociabilitás fejlesztése 

 mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika) 
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Az óvodai csoportban a sajátos nevelési igényű gyermekekhez hasonlóan a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek is többségi prevenciós foglalkozásban részesültek, melyet 

az óvodapedagógusok egyéni fejlesztési terv alapján végeztek, a gyermekek egyéni fejlődési ütemé-

hez igazodva. A fejlesztési tervek elkészítésének alapja a szakértői vélemény, a pedagógiai célú meg-

figyelés volt. Az óvoda-, fejlesztő-, és gyógypedagógusok együttműködése, a fejlesztés tervezésében 

és kivitelezésében, valamint az eredmények értékelésében folyamatosan történt. A fejlesztésről, an-

nak eredményeiről a gyermekek szülei folyamatos tájékoztatást kaptak, annak értékelése a nevelési 

évben két alkalommal valósult meg. 
 

3.2.5. Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 

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

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

 gyermekorvosi, 

 fogorvosi vizsgálat. 

 

A gyermekek fogászati szűrése megtörtént. A Székhely és a tagintézményeknek megfelelően a védő-

nők 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, ta-

nácsaikra.  

 

Megvalósult a folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel.  

 A súlyos járványügyi 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 kü-

löníteni, szülőjét értesíteni, mielőbb hazabocsátani. 

 amennyiben a megbetegedések halmozottan, vagy súlyos formában fordulnak elő egy 

adott közösségben, pl.: óvodai, fejlesztő csoportban azonnal értesíteni kell az óvodaor-

vost/védőnőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket (pl.: Népegészségügyi Szakigaz-

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

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az influenza, koronavírus terjedése elleni védekezésre, jelentési köte-

lezettségünket betartottuk. 

 

3.2.6. 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 sú-

lyosbodásának megelőzése.A káros hatások és folyamatok kiküszöbölése, megállítása.Az egész-

ség megőrzése, megóvása. 

 

Megvalósult feladatok: 

 Valamennyi tagintézményünkben mozgás prevenciós csoportokat szerveztünk a gyerme-

kek számára, ahol speciális módon (differenciáltan, egyénre szabottan) játékos mozgáso-

kat végezhettek a teremben és szabad levegőn a mozgásszervi elváltozások megelőzése 

érdekében. 
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 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, moz-

gáskultúrájának fejlesztése, a mozgásigényének felkeltése, kielégítése valamint a szemé-

lyiség akarati tényezőinek alakítása. 

 A tartásjavító- és lábstatikai torna legfontosabb gimnasztikai gyakorlatai izmokra kifejtett 

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

gyakorlatok alkalmával. 

 

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

 Székhely, Táncsics krt. 17. Nagy Tiborné 

 Csokonai úti óvoda  Konczné Pecze Margit  

 Jókai úti óvoda  Gyökeres Éva 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

 SZIM óvoda   Sánta Szilvia 

 SZIM óvoda   Horváthné Balogh Barbara 

 Takács P. úti óvoda  Popovicsné Nagy Mária 

 Zöldfa 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, intézményünkben101 gyermek-

kel foglalkoztak. 

A gyermekek ellátása intézmény szinten 

 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök 

Székhely 

Nagy Tiborné 

8 Tornaszoba 

 

Tüskés labdák, nagy labdák, körkötél, babzsák, szék, 

tornakarikák, tornapad, polifom szőnyeg, tornaszőnyeg, 

tornaszalagok 

Csokonai 

Konczné Pecze Margit 

13 Csoportszoba Tornakarikák, tornabotok, műanyag téglák. 

Jókai 

Gyökeres Éva 

12 Csoportszoba  Székek, labdák, kicsi, nagy, tüsi, ugráló labda, bady roll 

henger, fa félgömb, fa egyensúlyozók, bújócső, polifon 

szivacs, kötél, legó, gyöngy,  szalvéta, zokni, léggömb 

Kuthen 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Földi-Nagy Anna 

 

11 

12 

Tornaterem Változatos eszközök 

SZIM 

Sánta Szilvia 

11 Tornaszoba Body – roll, labda, „meserács”, masszírozó labda, pad, 

szalag, babzsák, masszírozó szőnyeg, labda. 

SZIM 

Horváthné Balogh Barbara 

6 Tornaszoba Body – roll, labda, tornapad, szalag, babzsák, tüsi-

szivacslabda. 

Takács P. 

Popovicsné Nagy Mária 

15 Tornaszoba Pad, labdák, kicsi – nagy tüsi, bady – roll henger, fa 

félgömb, faegyensúlyozók, kötél, legó, szalvéta, zokni, 

egyensúlyozok, bot. 

Zöldfa 

Andrási Tiborné 

13 Csoportszoba  szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák 

tornabotok, kötelek – körkötél, billenő rácshinta, labda, 

léggömb, székek, tornapad, lépegetők, tornakarika 

Összesen 101   
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Mind a lábstatikai, mind a testtartás szempontjából legfontosabb feladat a tornagyakorlatok végzésére 

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

A feladatok végzése elsősorban tehermentesített helyzetben történt.A láb- és tartásjavító foglalkozá-

sokat igyekeztek játékossá, szemléletessé tenni változatos eszköztár alkalmazásával, hogy a játékos-

ság 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 mozgáskoordináció-

jukat.Az egyéni és életkori sajátosságaik szerint fokozatosan és rendszeresen bekapcsolódhattak min-

denfajta testmozgást ügyesítő-, játékigényüket is kielégítő csoportos játékokba.A leggyakrabban di-

agnosztizált 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.  

 

3.2.7. Szakmai munkaközösségek  

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek alakultak 

2019-2020-As nevelési évre. 

 

1. Vezetői munkaközösség     Kunné Nánási Mónika 

2. Gyermekvédelmi munkaközösség   Csapóné Horváth Marianna 

3. Művészeti munkaközösség    Molnárné Győri Erika 

4. Lépésről-lépésre munkaközösség   Harsányiné Szabó Ilona 

5. Tevékenységközpontú munkaközösség  Szabó Lajosné 

6. Kézműves munkaközösség    Nagy Tiborné 

7. Mese-varázs- munkaközösség   H. Tóth Jánosné 

8. Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség   Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

9. Kerekerdő – szakmai munkaközösség  Homoki Judit 

10. Környezeti nevelés munkaközösség   Andrási Tiborné 

 

Célunk: 

A szakmai munkaközösségek segítsék elő a Pedagógiai Program megvalósítását, tagintézmé-

nyek közötti szakmai kapcsolat erősítését, ápolását.Csapatépítés közös tanuláson alapuló 

együttműködéssel, szervezetfejlesztés, kommunikációs csatornák formális fejlesztésével. 

 

Megvalósult feladataink: 

 éves munkaterv kidolgozása 

 feladatorientált, motiváltságon alapuló műhelymunka a szakmai munkaközösségekben 

 nevelési program módosítására javaslatok a szakmai műhely nevelési területeit érintően 

 Az intézménybe újonnan érkezett, pályakezdő óvodapedagógusok szakmai segítése. 

 részprogramhoz kapcsolódó - és intézményi rendezvények szervezése 

 bemutató foglalkozások szervezése 

 jó gyakorlatok kidolgozása, bemutatása 

 szakmai és módszertani kultúra fejlesztése  

 szakmai kapcsolatok bővítése, mélyítése 

 szakmai anyagok készítése, gyűjtése, közreadása 

 év végi beszámoló 
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A szakmai munkaközösségekben résztvevő pedagógusok létszáma: 10-20 fő. 

A szakmai munkaközösségek foglalkozásainak száma: 4-10 alkalom. 

 

A munkaközösségek tartalmi tevékenysége: 

A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végezték feladataikat. Részt vettek a Pedagógiai 

Program módosításában, módszertani segítséget nyújtottak az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, részt vettek az intézményi rendezvények szerve-

zésében, lebonyolításában.  

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 módosításához javaslatokat fogalmaztak meg, annak megvalósítá-

sát segítették a tartalmas munkaközösségi foglalkozások. 

 A szakmai munkaközösségek tevékenységébe valamennyi óvodából lehetőség van a be-

kapcsolódásra, ezért a tagóvodák közötti szakmai kapcsolatok megőrzéséhez, erősítéséhez 

nagymértékben hozzájárultak. 

 A szakmai programok gazdag pedagógiai ismeretekről, kulturáltságról, módszertani sok-

színűségről tanúskodnak. 

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

lalkozásokon    

 A bemutató foglalkozások, az intézményi szintű rendezvények a szervezeti kultúra fej-

lesztését, az óvodai nevelőmunka eredményeinek kommunikálását biztosította 

 Érvényesült a tudásmegosztás  

 Partnerkapcsolat bővítése a hálózati együttműködés, a módszertani kultúra gazdagítása 

érdekében. 

 A partnerintézményekkel eredményes, együttműködő kapcsolatot ápoltak 

 Szakmai anyagok, projektötletek elkészítésével elősegítik az élmény gazdag óvodai élet 

megteremtését. 

 A hungarikumok közül az óvodások körében feldolgozható témákból gyűjteményét az 

óvodapedagógusok beépítették a projektjeikbe, fejlesztésekbe, játéktevékenységekbe fo-

lyamatos témabővítés mellett. 

 A munkaközösségek kidolgozták a már jól működő programjaik jó gyakorlatát, és szak-

mai nap keretében bemutatták az érdeklődő óvodapedagógusok számára. A jó gyakorlatok 

megismerése motiválja az óvodapedagógusokat a kipróbálásra, megvalósításra valamint 

arra, hogy saját jó gyakorlatot dolgozzanak ki a helyi sajátosságoknak, egyéni irányult-

ságnak megfelelően. 

 

A szakmai munkaközösségek intézményünk alkotó szakmai műhelyei. Megköszönöm a munkakö-

zösség vezetők tervező, szervező, irányító tevékenységét, a munkaközösségi tagoknak az aktivitásu-

kat, az alkotó tevékenységüket, amellyel intézményünk óvodai nevelő tevékenységét gazdagították.  

A szakmai munkaközösségek éves munkaprogramjának beszámolója a munkaterv mellékletét képezi. 

 

Kiemelem az intézményben működő külső világ tevékeny megismerése tevékenységi területhez 

kapcsolódóKörnyezeti nevelés szakmai munkaközösség munkáját. Hosszú évek óta a szakmai mun-

kájukkal elősegítik az intézményi célok megvalósulását, rendezvényeikkel gazdagítják az óvodás 
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gyermekek mindennapjait, élményeit. A 2019/2020-as nevelési évben új formában rendezték meg az 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!”intézményi rendezvényünket, valamint az „Autómentes napot”! Nagy 

hangsúlyt fektetnek az újszerű gyakorlati tapasztalatok átadására, a helyi értékeink átörökítésére. A 

város főterén, az árnyékot adó fás parkban, a forgalomtól kellően elzárt területen valósulhatott meg 

mindkét rendezvény, ahol a gyermekek játékos tevékenységek által, biztonságos környezetben gya-

korolhatták a kerékpáros közlekedés szabályait. Az újszerű megvalósítás nagy megelégedést váltott 

ki a szülőkből és az óvodapedagógusokból egyaránt. Az elkövetkező években is szeretnénk ebben a 

formában megvalósítani intézményi rendezvényünket.  

A három részprogramhoz kapcsolódó munkaközösség szakmai tevékenységében a megismert és ki-

dolgozott jó gyakorlatok. pályázati projektek tapasztalatainak beépítése a Pedagógiai programba 

szükségessé válik a következő időszakban. A tagóvodák közötti szakmai együttműködés, együttgon-

dolkodás, a rész program szakmai kiteljesedése a Művészeti és a Lépésről-lépésre munkaközössé-

gekben magas szinten innovatív, fejlesztő tevékenységeken keresztül valósul meg, mely gyakorlat a 

Tevékenység központú munkaközösségben is szükségszerűvé válik a megújulás, a munkaközösség 

magas szakmai tartalmi megvalósítása érdekében. 

A szakmai munkaközösségek céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása összehangolt 

tevékenységet kívánt meg a munkaközösség vezetőitől. Ennek érdekében az év folyamán két szakmai 

konzultációk segítették a közös gondolkodást, a programok összehangolt megszervezését, az együtt-

működési lehetőségek feltárását. 

 

3.2.8.  Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Székhely Táncsics krt. 17.    Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

Csokonai Óvoda Benéné Kecskeméti Anna -Zeneóvodai 

szak. koll. képz., 

        Művészeti instruktor 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

 

Jókai u. Óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

 

Kinizsi Óvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Differenciált fejlesztőped. 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 

 

Kuthen Óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Homoki Judit 

Mentortanár 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 
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SZIM Óvoda       Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

        Gyakorlatvezető óvodapedagógus 

        Tóthné Török Judit 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

  Sánta Szilvia 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

 

Takács P. Óvoda      Posztósné Kovács Éva 

        Vezető óvodapedagógus 

  Gyökeres Éva - 

Gyógytestnevelés szakirányú  

Tehetségfejlesztő szakvizsga 

 

Táncsics krt. 19 sz. Óvoda     Kunné Nánási Mónika 

Gyermektánc oktató  

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek 

fejlesztő pedagógiája 

Vezető óvodapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna -  

        Gyógytestnevelés szakirányú 

        Perge Tiborné -  

        Drámapedagógus 

 Kis Anikó Krisztina 

Gyermektánc az óvodában 

        Makai Ildikó 

Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

        Vezető óvodapedagógus 

 

Zöldfa Óvoda       Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné 

Óvodai környezeti nevelő 

        Csapóné Horváth Marianna 

        Szociálpedagógus, 

        Tehetségfejlesztő 

        Kása Henrietta 

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek 

fejlesztő pedagógiája 

 

 

Célunk: 

Szakirányú végzettségekkel elősegíteni a pedagógiai program eredményes megvalósítását, a 

gyermekek fejlesztését. 
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Megvalósított feladatok: 

 egyéni képességek fejlesztése 

 hátrányok csökkentése 

 tehetséggondozás 

 pályázatok írása – megvalósítása 

 óvodai rendezvények, programok szervezése 

 nevelőtestület munkájának segítése 
 

Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink célok, feladatok megvalósításához éves munkatervet 

készítettek. Az elért eredményekről feladatok megvalósításáról beszámolót késztettek. 

 

3.2.9. Székhely és tagintézmények nevelési időn belüli egyéb feladatai 

 

Tehetséggondozás 

 

Célunk: 

 A kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermekek felfedezése és személyiségük optimális 

fejlesztése.  

 Az 5-7 éves tehetségígéretes gyermekek számára olyan tehetséggondozó műhelyfoglalkozá-

sok biztosítása, melyek lehetővé teszik a kiemelkedő adottságok, képességek fejlesztését, spe-

ciális szükségletek kielégítését. 

 

Az intézményi feladatellátást az alábbi tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: 

 

Tehetségazonosítása 

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

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

Tehetségműhelyek kialakítása 

A tagóvodákban az éves munkaterv összeállításakor a humánerőforrás és a tehetségígéretes 

gyermekek körének figyelembevételével alakítják ki a tehetséggondozó műhelyeket. 

Tehetséggondozó műhelymunkák időkerete: 

A műhelymunkák nevelési időben, a gyermeki érdeklődést figyelembe véve szerveződnek, 

melyek időtartama 25-60 perc. 

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 személyisé-

ge harmonikus fejlesztéséhez. 

 

Az intézményben működő tehetség műhelyek száma: 27 

A tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyermekek száma: 280 fő 

 

A műhelyek az alábbi 6 területen működnek:Térbeli – vizuális 6 

Testi-kinesztetikus (mozgás, gyermektánc) 8 

Zenei 5 

Természeti 3 

Matematika-logikai 3 

Anyanyelvi, drámajáték 2 
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Székhely  

„Kreatív kuckó” - kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti Nagy Tiborné 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Heti 1 alkalommal, hétfőnként 15:45-16.30-ig 

 

„Mákszem” - gyermektánc, tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma 15 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 perc 

 

„Logi kuckó” – logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gulyás Ferencné és Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Ideje: heti egy alkalommal kedden,du.15:45-től, 50 perces időtartamban 

 

Csokonai úti óvoda:  

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Benéné Kecskeméti Anna 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Heti 1 alkalommal szerdánként, 30-40 perc 

 

„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szarka Péterné 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 

 

„Tátika”zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Pintér Dóra 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Jókai úti Óvoda: 

„Dúdoló” ének - zenei tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Gyermekek létszáma 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  
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Kinizsi úti Óvoda: 

„Szivárvány” zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Péter Lászlóné 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Migácsné Erdei Gyöngyi 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Mozgatlak” testi-kinesztetikus tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabó Renáta 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Kuthen úti Óvoda: 

 „Palánta” gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szabó Lajosné 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Vadainé Boros Beáta 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Iglice” zenei képességfejlesztő tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Galsi - Nagy Andrea 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc 

 

„Tündérkert” anyanyelvi - mese-drámatehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Pusztai Tünde 

Gyermekek létszáma 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

SZIM óvoda: 

„Barangolók” – természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Ovistorna” - mozgásos tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Sánta Szilvia 

Gyermekek létszáma 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 
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„SZIM - Művészek” – kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Tóthné Török Judit 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Takács Péter úti óvoda 

„Délutáni pattogó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Gyermekek létszáma 14 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Kobakcsalogató”- logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek létszáma: 10fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

 

„Így kell járni” – népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

Vezeti: Szabó Erika 

Gyermekek létszáma: 14 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45-50 percben 

 

Táncsics krt. 19. óvoda  

„Varázskezek” – térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Mándi Katalin 

Gyermekek létszáma: 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60percben 

 

„Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kis Anikó Krisztina 

Gyermekek létszáma: 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 

„Hangolda” –zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kun – Makai Mária Ildikó 

Gyermekek létszáma: 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 

Zöldfa úti óvoda 

,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Spisák Dezsőné 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 
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,,Kóborló - mocorgók” természeti tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Andrási Tiborné 

Gyermekek létszáma: 15 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

Ebben a nevelési évben nem igazán nyílt lehetősége arra, hogy a tehetséggondozó műhelyek bemu-

tassák elért eredményeiket a kihirdetett járványügyi helyzet miatt. Az ősz folyamán a Gépgyár úti 

SZIM óvoda Barangoló környezeti tehetséggondozó műhelye tartott bemutató foglalkozást a Szolno-

ki POK őszi pedagógiai napok keretén belül, valamint a Táncsics krt. 19-es óvoda Hangolda zenei 

tehetséggondozó műhely gyermekei Adventi ünnepi műsorral köszöntötte a város Idősek otthonában 

élő nyugdíjasait. 

 

A tehetségpont szervezeti fejlődése: 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működtünk, minősítésünket 2013-ban, 2016-ban és 

2019-ben vehettük át, mely 3 évig érvényes.  

 Térségi szinten széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekedtünk a tehetséggondozásban 

résztvevő társintézményekkel, tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szerve-

zetekkel, magánszemélyekkel. 

 Együttműködtünk a tehetséggondozásban részt vevő szakemberekkel, a térségi tehetséggon-

dozás továbbfejlődésének elősegítése érdekében lehetőséget teremtettünk szakmai tapaszta-

latcserére. 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába bekapcsolódtunk, konferenciákon, szak-

mai műhelyeken vettünk részt. Előadással, programszervezéssel, hozzájárultunk a Tanács 

munkaprogramjának megvalósításához  

 Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács tevékenységi körébe tartozik: a tehetséggondozó 

tevékenység támogatása.  

 A nevelési év kiemelt feladatának tekintettük a tehetséggondozó műhelyvezetők közötti 

szakmai tapasztalatcserét, az egymástól való tanulás, hospitálási lehetőségek megteremtését. 

 Az azonos területen működő tehetséggondozó műhelyeket vezető óvodapedagógusok konzul-

tációk alkalmával megosztották egymás között tapasztalataikat, ezzel is elősegítve, hogy in-

tézményünkben minél magasabb színvonalon tudjuk fejleszteni a tehetségígéretes gyermeke-

ket.  

 A Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett pályázati felhívásra minden tagóvodában egy 

tehetségterületen 30 alkalmat felölelő pályázati projektet készítettek el az óvodapedagógusok.  

 Bemutató foglalkozások keretében a tehetséggondozó műhelyvezetők bemutatták jó gyakorla-

taikat, ezzel is biztosítva a tehetségsegítésben résztvevő óvodapedagógusok módszertani kul-

túrájának gazdagítását, az egymástól való tanulás lehetőségét. 

 

A tehetséggondozás fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása összehangolt 

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

műhelyvezetőkkörében több alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös gondolkodás, a 

fejlődés, a megfelelő dokumentáció érdekében.A Nemzeti Tehetség Program pályázatain szép ered-

ménnyel szerepeltek tehetségműhelyeink, 7 projekt kapott támogatást, a megvalósítás folyamatos, a 

járványügyi helyzet miatt a projektek megvalósítása 2020. december 31-ig meghosszabbításra ke-

rült.A MATEHETSZ meghívásos pályázatán 2 tehetségműhely valósította meg tehetséggondozó 

programját. 
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3.3.  Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi célok 

 Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak alapján. 

 2019., 2020. évi minősítési eljárásba bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Óvodapedagógusok önértékelési folyamatának támogatása. 

 Tanfelügyeleti eljárások előkészítése, segítése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 

Feladatok: 

 Az intézményi önértékelés területei közül kiemelt feladat az öt éves önértékelési ütemtervben 

meghatározottak szerint az intézmény belső- és külső kapcsolatainak vizsgálata. Az önértéke-

lések során feltárásra kerültek az intézményi kapcsolatok, azok hasznosulása, kiemelkedő és 

fejleszthető területei.A fejlesztések során az intézményi és egyéni célok összehangolása moti-

váló erőként hat a pedagógiai - szakmai munka eredményes elvégzésére. 

 Minősítési eljárás folyamatainak támogatása. 

 Ahárom intézményi-, három vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges adatok gyűjtése 

–, Csokonai, Gépgyár úti SZIM, Táncsics krt. 19. 

 Óvodapedagógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek meghatározá-

sa.A 2019/2020-as nevelési évben az éves önértékelési terv alapján 7óvodapedagógus készí-

tette el az önértékelését. Az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok és az értékelésben 

részvevő kollégák értékelték az elvárás teljesülését. Meghatározták a kiemelkedő és fejleszt-

hető területeket. Az intézményvezetővel egyeztetve az önértékelés eredményét figyelembe 

véve elkészítették, majd feltöltötték az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támo-

gató rendszerbe az önfejlesztési tervet.  

 A magas színvonalú szakmai munkára való ösztönzés erkölcsi elismeréssel.Intézményi ösz-

tönző rendszerünk 16 éve működik. Ennek keretében a tagóvodák alkalmazotti közösségei ja-

vaslatot tettek az év óvodája, év pedagógusa, év dajkája díjra. A szabályzat alapján az intéz-

mény vezetése meghozta döntését.A díjak átadására a kihirdetett járványügyi helyzetre való 

tekintettel az intézmény Ünnepi rendezvényén került sor. 

 

A feladat ellátását Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztő szakirányú végzettséggel rendelkező 

mesterpedagógus, Kunné Nánási Mónika általános intézményvezető helyettes mesterpedagógus, va-

lamint Molnárné Oros Csilla és Andrási Tiborné mesterpedagógusok végezték. 

 

A minőségcél teljesülésének indikátorai:  

 Valamennyióvoda „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, három óvoda „Örökös Zöld Óvoda” 

címet kapott. 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása az önértékelésekben. 

 Folyamatszabályozásoknak megfelelően működő folyamatok. 

 A belső értékelési rendszer szempontrendszere összehangolása a külső értékelési elvárás 

rendszerrel további feladatok megvalósítását igényli, az eddigi külső ellenőrzések tapasztala-

tai alapján. 

 Külső, belső továbbképzések szervezése, támogatása, szakmai bemutató foglalkozások meg-

valósultak. 
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Az alábbi teamek működtek:   

 Pedagógusminősítést támogató team 

 Ösztönző team 

 Önértékelő team 
 

3.4.  Pályázatok 

 

 Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkóztatás és integrációs köznevelési in-

tézkedések támogatása” című projekt a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejleszté-

se az esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása érdekében. A projekt célja egy 

olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszermegteremtésére irányuló komplex prog-

ram megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. 

A projektbe 5 óvoda kapcsolódott be – Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa - a megvalósí-

tás folyamata a nevelési évet egészében érintette, 2020-ban fog zárulni.Az óvodánként bevont 

2 fő óvodapedagógus pedagógus továbbképzésen, konferenciákon, konzultációkon, esetmeg-

beszéléseken vett rész. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit támogató módszerek meg-

ismerése, eszközök, élmények biztosítása a projekt része. Két óvodánkban – Kinizsi, Takács - 

az Oktatási Hivatal által alkalmazott roma dajka segíti a projekt megvalósulását. Sor került 

eszközbeszerzésre, óvodai asztalok, székek, fejlesztő játékok támogatja a szakmai programo-

kat, valamint a gyermekek számára szervezett élményszerző kirándulások, kulturális progra-

mok. 

Intézményünkbenszakmai tapasztalataink alapján műhelymunkák megszervezésére került sor, 

egészségfejlesztés, fenntarthatóság témakörben. Szakmai fórumok szervezésének helyet biz-

tosítottunk, melyeken nevelőközösségünk tagjai nagy létszámban és érdeklődéssel vettek 

részt.  

A projektben elért eredmények alapján intézményünket az Oktatási Hivatal felkérte Módszer-

tani Központ feladatainak ellátására, melynek részleteit a megkötött 3 oldalú megállapodás 

tartalmazza. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0102 pályázati azonosító számon szereplő „Ku-

nok útját járva” elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között való-

sult megMadarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. óvodájában. A nyertes pályá-

zat megvalósításához nyújtott támogatás: 863.000 Ft. A pályázati programban az óvoda 

„Kreatív kuckó” Kreatív kuckó kézműves tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel 

Nagy Tiborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása”című, NTP-OTKP-19-0103 pályázati azonosító számon szereplő „Ka-

lapok és pántlikák” elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. december között va-

lósul mega Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti  óvodájában. A nyertes pályá-

zat megvalósításához nyújtott támogatás: 700.000 Ft. A pályázati programban az óvoda 

„Aprólábak” gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel Benéné Kecskemé-

ti Anikó és Kunné Nánási Mónika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0096pályázati azonosító számon szereplő 
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„Mond, meg nekem mit dalolsz, megmondom ki vagy !” elnevezésű nyertes pályázat 2019. 

október és 2020. december között valósul meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti 

óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 700.000 Ft. A pályá-

zati programban az óvoda „Dúdoló” zeneitehetségműhelye vesz részt10 gyermekkel 

Molnárné Győri Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0088pályázati azonosító számon szereplő„Szín-

te-minden, szinte minden” elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. december 

között valósul meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti óvodájában. A nyertes 

pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 800.000 Ft. A pályázati programban az 

óvoda „Zöldikék” természeti tehetségműhelye vesz részt 10 gyermekkel Migácsné Erdei 

Gyöngyi tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0098pályázati azonosító számon szereplő 

„Gyertek, gyertek játszani…” elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. december 

között valósul meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában. A nyertes 

pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 750.000 Ft. A pályázati programban az 

óvoda „Palánta” testi-kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vesz részt 16 gyer-

mekkel Szabó Lajosné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0093pályázati azonosító számon szereplő „Ko-

bakcsalogató”logikai-matematikai tehetségprogram elnevezésű nyertes pályázat 2019. ok-

tóber és 2020. december között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács 

Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 800.000 Ft. 

A pályázati programban az óvoda „Kobakcsalogató”logikai tehetségműhelye vesz részt 

10 gyermekkel Posztósné Kovács Éva tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0090pályázati azonosító számon szereplő „Ide 

lábam egy kis táncra…” elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. december kö-

zött valósul meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. óvodájában. A 

nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 750.000 Ft. A pályázati programban 

az óvoda „Bíborka” testi – kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vesz részt 16 

gyermekkel Kis Anikó Krisztina tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató prog-

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0095 pályázati azonosító számon szereplő 

„Szájról – szájra, meséről - mesére” elnevezésű nyertes pályázat 2019. október és 2020. 

december között valósul meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 750.000 Ft. A pályázati program-

ban az óvoda „Mesetarisznya nyelvi tehetségműhelye vesz részt 10 gyermekkel Csapóné 

Horváth Marianna tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő által meghirdetett, „A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfej-

lesztő szervezetek támogatására” a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatot 
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nyújtott be NTP-HTTSZ-19-0013azonosító számon szereplő „Kreativitásfejlesztés a tehet-

séggondozásban – hálózati együttműködés keretében”címen a Nemzeti Tehetségprogram 

keretében, a Madarász Imre Egyesített Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvaló-

sításához nyújtott támogatás: 1.600.000 Ft. 

- MATEHETSZ meghívásos pályázatát 2 tehetségműhely támogatására fordítottuk. A 

Zöldfa úti óvoda természeti és a Táncsics 19. óvoda gyermektánc tehetségműhelyeinek 

programjai valósultak meg. A program során megvalósult egy gazdagító programpár, pá-

lyaorientációs nap, szülőknek szóló műhelybeszélgetés. 

 A Karcagi Helyi Akciócsoport – Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális programok 

szervezése – helyi civil szervezetek részére TOP-7.1.1-16-H-068-2.2 számú helyi felhívására 

a „Gyermekünk mosolya – Egészséges gyermekekért” Alapítvány pályázatot nyújtott be „Élő 

hagyományok megjelenítése a kisgyermekkel közös tevékenységeken keresztül Karcagon” 

címmel. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 2.500.000.- Ft,melyet a 

2020. november 21-én megvalósuló Ovi-Gála rendezvény megszervezésére fordít az Alapít-

vány. 

 Az Országos Iskolakertek Fejlesztési Program – Iskolakerti Alapozó Program III. üte-

mében a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti Óvodája Az Ökológiai szemléletű 

Óvodakert kezdő címet nyerte el, melynek köszönhetően az óvoda udvarán 30m2-es gyer-

mekekkel megművelhető földterületet alakítottak ki. 

 

Legszebb konyhakert programban részt vesz: 

Intézményünk minden óvodájabenevezett a „Legszebb konyhakert” programba. 

 

Zöld óvoda pályázat 2019. szeptember 05 határidővel benyújtásra kerülta Táncsics 17, a Jókai, a 

Kinizsi, a SZIM és a Táncsics 19. óvodák által. Mind az 5 tagóvoda pályázatát sikeres volt és az 

elismerő okleveleket 2020. január 23-án vehették át a tagóvoda vezetők. 

 

Karcag Város Önkormányzat által benyújtott pályázatok: 

 

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

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

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

projekt megvalósítása befejeződött. Az óvoda teljes körű infrastrukturális fejlesztése megva-

lósult, víz-, gáz-, villany-hálózat fejlesztése, nyílászárók cseréje, épületszigetelés külső meg-

újuló képpel, fűtési rendszer teljes modernizálása új kazánokkal, fűtőtestekkel, megújuló 

energiaforrás kialakítása, konyha teljes felújítása, valamennyi helyiség új burkolatot, belső 

nyílászárókat kapott, a csoportszobákba új bútorok, informatikai eszközök, udvari játékeszkö-

zök kerültek beszerzésre. 

Az óvodát a nevelési év kezdetén a gyermekek birtokba vették, az óvoda ünnepélyes átadásá-

ra 2019. október 03-án került sor, melynek keretében köszöntőt mondtak Kovács Sándor, Dr. 

Fazekas Sándor országgyűlési képviselők, Dobos László polgármester, Gulyás Ferencné in-

tézményvezető. 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatok, versenyek 

 

A 2019/2020-as nevelési év őszén jelentek meg a helyi, területi, megyei, országos rajzpályázatok, 

különböző intézmények, civil szervezetek, alapítványok által. Az óvodapedagógusok mindennapi 

szakmai munkájuk mellett, az alkotni vágyó tehetséges gyermekek munkáit elküldték a kiíróknak.  
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Rajzpályázatok 

 

1. Népmese napja rajzpályázat (Csokonai) 

2. A Szent Pál Marista Általános Iskola által hirdetett „Szent Pál megtérése” rajzpályázaton 

(Táncsics krt. 19.) 

 

3.5.  Óvodapszichológiai ellátás 

 

Célok: 

 Az óvodapszichológusi feladatok elsődleges célja a gyermek személyiségfejlesztése, lelki egészség-

védelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése volt.  

Kiemelt részcél a gyermekekkel közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közre-

működés a beilleszkedésükben, társas kapcsolataik javításában és teljesítményüket növelő in-

tézkedésekben, valamint az esetlegesen fellépő szorongásos tünetek feloldásában.  

 

A nevelési év folyamán az óvodapszichológusi álláshelyünket folyamatosan hirdettük, mivel óvoda-

pszichológusunk tartósan van távol kisgyermekeivel. A folyamatos hirdetéseinkre jelentkező nem 

volt, így az álláshelyet nem tudtuk betölteni. 

Amennyiben pszichológusi megsegítésre volt szükség gyermek vagy család esetében a Pedagógiai 

szakszolgálathoz irányítottuk ellátásért. 

 

3.6. Logopédia ellátás 

 

A tanköteles korú, illetve az idei évben bevezetésre kerülő 3 éves életkorú gyermekek kötelező logo-

pédiai szűrését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményé-

nek logopédusai végezték szakszolgálati alapellátás keretében.  

Az öt évesek szűrővizsgálatáta nevelési év elején szeptemberben végzik a szakemberek. A 3. élet-

évüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatához az óvodapedagógusok segítségét kérték, mivel az 

állapotmegismerés eszköze ebben az életkorban a szülők által kitöltött kérdőív, melynek kiosztásá-

hoz, visszagyűjtéséhez kérte a szakszolgálat az óvodapedagógusok segítségét. 

A szűrővizsgálatok eredményét a logopédusok mindkét korosztály esetében ismertették a szülőkkel.  

A logopédia ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében látták el a logopédusok 

már 3. éve, ahol a kialakított logopédiai szobák felszereltsége biztosította az eredményes fejlesztést, a 

gyermekeket a szülők vitték a foglalkozásokra, ezáltal a szülőkkel való közvetlen, rendszeres kapcso-

lattartás segítette a fejlesztés folyamatát. Ez a szervezési mód egyes gyermekek esetében a foglalko-

zásokon való jelenlétet nehezítette, ill. az óvodapedagógus-logopédus folyamatos kapcsolattartását. 

A középsős életkorú gyermekek állapotának megismerését ebben a nevelési évben is lehetővé tették a 

szülők számára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményé-

nek gyógypedagógusai a nevelési tanácsadás keretein belül. A szűrővizsgálaton, önkéntes alapon 

azok a gyermekek vehettek részt, akiknek szülei jelezték, hogy igénybe kívánják venni a vizsgálatot 

és egyes esetekben az arra épülő fejlesztést. A szűrővizsgálat a tagóvodákban történt, a gyermekek 

fejlesztése a logopédiai ellátáshoz hasonlóan a szakszolgálat épületében. 
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3.7. Belső ellenőrzés az intézményben 

 

Cél:  

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

hasonlítása a pedagógiai programunk cél és feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapeda-

gógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.  

 Segítse az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott munkáját. 

 Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését a pedagógiai tevékeny-

ség magas szintű teljesítését az érvényben lévő jogszabályok előírásainak maradéktalan betar-

tását. 

 Minden dolgozónak önmagához képest fejlődést elősegítő támogatás, egyénre szabott elvárá-

soknak való megfeleltetés. 

 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és megszüntetésé-

ben. 

 

Belső ellenőrzés rendje 

 A SZMSZ szabályozása alapján meghatározott feladat megosztásban történik. 

 Az ellenőrzés kiterjed a munkakörökkel kapcsolatosan feladatok elvégzésének módjára, mi-

nőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül a csoportok ünnepségei és egyéb óvodai rendezvé-

nyek (nyílt napok, szülői értekezletek) az ellenőrzés szerves részei. Ezek a tervezett és spon-

tán alkalmak betekintést nyújtanak a csoportok napi életébe és fontos információt, jelzést ad-

nak a pedagógusok munkájáról.  

 A mindenkit érintő általános összegző ellenőrzési tapasztalatok a nevelőtestület előtt értékel-

jük. 

 

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. 

 

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 
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Dokumentum ellenőrzés 

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

 Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre meghatáro-

zott szempontsorok alapján van-e vezetve? 

 A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. 

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

tőlap) vezetése. 

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

vélemények 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 se-

gítségnyújtás. 

 

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 szín-

vonala. 

 

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 is-

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

– figyelve a takarékosságra? 

 Csoportszobákban és egyéb helyiségekben a szükséges javítások – együttműködés a de-

korációk felhelyezésében. 

 Munkakörökkel összefüggő belső utasítások betartása (eseti feladatok, rendezvények elő-

készítése, részvétel) 

 A székhely – és tagintézmények udvarainak és utcai részeinek gondozottsága, téli idő-

szakban csúszásmentesítés. 

 Az udvari játékok, eszközök folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges javítások el-

végzése a balesetek megelőzése, a biztonsági ellenőrzésről a dokumentum vezetése.  

 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartása egymással, a gyermekekkel és a szülők-

kel. 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, át-

sorolások, 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 kísé-

rése. Étkezési díj beszedése és befizetése. 

 Dokumentumok, levelek iktatása. Hátrányos és HHH helyzetű gyermekek határozatinak, 

érvényességének folyamatos figyelemmel kísérése. Óvodáztatási támogatáshoz a fenntar-

tó felé a szükséges határozatok elkészítése. 

 A gyermekek és közalkalmazottak adatairól a Magiszter program folyamatos karbantartá-

sa. 

 KIR adatbázisba történő jelentés, határidők betartása. 

 

Látogatás módja:   

 - spontán ellenőrzések a nap bármely szakaszában 

 - előre tervezett és bejelentett látogatások 
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Tervezés 

Megvalósítás 
Téma Időpont 

Ellenőrzés 

helyszíne 

Ellenőrzést 

 végezte 

Csoportnaplók megnyitá-

sa.Pedagógiai tervkészítés 

Felvételi és mulasztási naplók ada-

tainak egyeztetése 

2019. szeptember 1-15. 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A dokumentumok határidőre megnyitásra kerültek. A pedagógiai 

tervek a Pedagógiai Programba meghatározottak szerint elkészül-

tek.  

A felvételi és mulasztási naplók a támogatás igénylésének és 

elszámolásának elsődleges dokumentumai, ennek vezetése ki-

emelt pontosságot, figyelmet igényel valamennyi óvodapedagó-

gustól. 

Logopédiai felmérés, csoportok 

kialakítása 
2019. szeptember- október 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

A törvényi szabályozás értelmében az 5 éves gyermekek alapszű-

rése mellett a 3 éves gyermekek megtörtént a pedagógiai szak-

szolgálat logopédusai által. A csoportok beindítása novemberben 

megtörtént.  

SNI gyermekek ellátása 2019. szeptember 15. 
Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

(tanügyigazgatási) 

A SNI gyermekek ellátása a szakértői véleményben meghatáro-

zottak szerint elkezdődött, 1 fő főállású gyógypedagógusunk, 

valamint megbízási szerződés megkötésére került sor a megfelelő 

szakos gyógypedagógusokkal. A szerződések több alkalommal 

módosításra kerültek az új vizsgálatok és a felülvizsgálatok 

alapján. 

Az intézményben az SNI gyermekek ellátása Homoki Judit 

gyógypedagógus, intézményvezető helyettes szakmai irányításá-

val valósult meg. 

2020. március 16-tól a rendkívüli szünet alatt a foglalkozások 

megtartása szünetel, azonban a május 25-ei újranyitást követően 

a fejlesztések június 30-ig megvalósultak. 

Tartásjavító torna - 

csoportok kialakítása, tervezése 
2019. október 01. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

A gyermekek háziorvos, védőnő javaslatára került a csoportba 

elsősorban az 5 éves gyermekek, ezután került sor a csoportok 

kialakítására és a tervek elkészítésére. 

A szakmai munkaközösség vezetők 

munkaterve 
2019. szeptember. 10. 

Szakmai 

munkacso-

portok 

Intézményvezető 

helyettes (pedagó-

giai) 

Intézményvezető 

A munkaközösségi tagok által javasolt kollegák megbízást kap-

tak az intézményvezetőtől a munkaközösség vezetői feladatok 

ellátására, éves munkaközösségi tervüket elkészítették. 
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Törzskönyvek vezetése 

 

Októberi statisztika 

2019. 10.01. 
Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettesek 

Tagintézmény-

vezetők 

A KIR-STAT adatszolgáltatáshoz a tagintézmény vezetők ellen-

őrizték a felvételi és mulasztási naplókat, melyet követően az 

intézményvezető helyettes és intézményvezető ellenőriztek, 

egyeztettek, rögzítettek az adatszolgáltatás on-line felületén. 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokások (az étkezés 

minőségének, mennyiségének és 

feltételeinek ellenőrzése) 

2019. november 30, ill. 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.május 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A napirendek,heti rendekkiegyensúlyozott életmódot biztosítot-

tak. Kulturált étkezéshez biztosítottak voltak a feltételek. A 

tisztálkodáshoz szükséges eszközök biztosítottak voltak. A he-

lyes fogmosást legalább egyszer végezték a gyermekek. Az étel 

minősége és mennyisége az év folyamán megfelelő volt. A Kini-

zsi úti óvoda gyermekétkeztetését a Szociális Otthon biztosította, 

mellyel nagyon meg voltak elégedve. A többi óvodában az ES-

SEN gyermekélelmezési Kft. biztosította a napi 3-szori étkezést. 

A nyugodt pihenést az egészséges ágyak és a mese, zene biztosí-

totta.A dajkák betartották a takarítási és fertőtlenítési utasításo-

kat. 

A rendkívüli szünet ideje alatt azon gyermekek számára, akik az 

ügyeleti ellátást nem vették igénybe az óvodai gyermekétkeztetés 

igény szerint biztosított volt, melyet vagy az óvodában vagy a 

szolgáltató által biztosított szállítással otthonukban vehettek át.  

Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulása a csoportokban 
2019. november 30. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A kiscsoportosok és az újonnan érkező idősebb gyerek beszokta-

tása eredményes volt. Társas kapcsolatok alakítását az óvoda 

pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek és dajka nénik pedagó-

giai tapintattal segítették. 

Ünnepélyek, rendezvények látoga-

tása 

 

Folyamatos 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A munkatervben tervezett ünnepek megvalósultak 2020. március 

16-ig megvalósultak. Ezen időszakot követő programok elmarad-

tak, ill. őszi időpontra kerültek átcsoportosításra. A megvalósult 

programok a gyermekek és szüleik számára élményt adóak vol-

tak. Kiemelem az „Ügyeskedj a kerékpároddal”, a „Kelj fel 

Jancsi”, az „Ovi-Gála” intézményi rendezvényünket, melyeket 

sikerült még megvalósítanunk a kihirdetett járványügyi helyzet 

előtt. 

Óvodai szakvélemény Tanköteles 

korú gyermekek véleményei Vizs-

gálati kérelmek 

2020. január 15. 
Székhely 

Tagóvodák 
Intézményvezető 

Az óvodai szakvélemény nyomtatvány megszűnt. A jogszabályi 

változások következtében teljesen átalakult a tankötelessé váló 

gyermekek óvodai nevelésben való további részvételének kérel-

me. Míg a korábbi években az óvodapedagógus és a szülő közös 

döntése volt, 2020-tól a szülői kérelem alapján az Oktatási Hiva-

tal hozza meg a döntést. 
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Tanköteles korú gyermekek szakvé-

leménye 

Vizsgálat elvégzése 

 

2020. február 1 – április 

Pedagógiai 

Szakszolgá-

lat 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

Az iskola érettségi vizsgálatokat a benyújtott szülői kérelmek 

alapján végezték el, ha szükségesnek találták a Pedagógiai Szak-

szolgálat szakemberei. 

SNI gyermekek ellátásának figye-

lemmel kisérése 

 

 

2019. október 1 – 2020. 

február 

Fejlesztő 

szobák 

csoportszo-

bák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A SNI gyermekek ellátása a fejlesztési tervekben megfogalma-

zottak szerint folyt, a dokumentáció vezetése naprakész.  

A tanügy igazgatási intézményvezető helyettes feladatkörében az 

SNI gyermekek ellátását naprakészen szervezte, ellenőrizte. 

Szakmai munkaközösség vezetők, 

szorzósok és tartásjavító tornát 

végző óvodapedagógu-sok munká-

jának figyelemmel kisérése 

2020. február 

Székhely 

Tagintéz-

mények 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A szorzósok és a tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

munkáját a tagintézmény vezetők ellenőrizték. A szakmai mun-

kaközösség vezetők terveikben meghatározottak szerint magas 

szakmai szinten irányították a szakmai munkaközösségeket.  

Terv-eredmény: beszámoló a neve-

lési eredményekről tagintézmények 

munkájáról 

2020. 

június 

Székhely 

Tagintéz-

mények 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusztusra 

módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év 

záróértekezletünk. A beszámolók az éves munkáról határidőre 

elkészültek a kiadott szempontok alapján, az éves munkatervnek 

megfelelően, a kihirdetett veszélyhelyzet idején kialakított mű-

ködési rend figyelembevételével. 

Szakmai munkaközösség vezetők 

beszámolója a nevelési évben foly-

tatott munkáról 

2020. június 
Szakmai 

műhelyek 

Intézményvezető 

helyettes (pedagó-

giai) 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusztusra 

módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év záró érte-

kezletünk. A beszámolók az éves munkáról határidőre elkészül-

tek a kiadott szempontok alapján, az éves munkatervnek megfe-

lelően, a kihirdetett veszélyhelyzet idején kialakított működési 

rend figyelembevételével. 

Tartásjavító tornát végző óvodape-

dagógusok beszámolója az éves 

munkájáról 

2020. június 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusztusra 

módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési évzáró érte-

kezletünk. A beszámolók az éves munkáról határidőre elkészül-

tek a kiadott szempontok alapján, az éves munkatervnek megfe-

lelően, a kihirdetett veszélyhelyzet idején kialakított működési 

rend figyelembevételével. 

Szakirányú végzettséggel rendelke-

ző óvodapedagógusok és pedagógu-

sok szakmai beszámolója 

2020. június 
Tagintéz-

mények 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusztusra 

módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év záró érte-

kezletünk. A beszámolók az éves munkáról határidőre elkészül-

tek a kiadott szempontok alapján, az éves munkatervnek megfe-

lelően, a kihirdetett veszélyhelyzet idején kialakított működési 

rend figyelembevételével. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 

 

  

72 

 

Gyermekvédelmi felelősök beszá-

molója az éves munkáról 
2020. június 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusztusra 

módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési évzáró érte-

kezletünk. A beszámolók az éves munkáról határidőre elkészül-

tek a kiadott szempontok alapján, az éves munkatervnek megfe-

lelően, a kihirdetett veszélyhelyzet idején kialakított működési 

rend figyelembevételével. 

SNI egyéni fejlesztő naplók 

BTMN egyéni fejlesztő naplók 
2020. június 15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A naplók ellenőrzése július-augusztus hónapban megtörtént, 

atanügyigazgatási intézményvezető helyettes feladatkörében az 

SNI gyermekek dokumentumait ellenőrizte. 

Óvodapszichológus beszámolója az 

éves munkáról 
2019. június 05.  Intézményvezető 

A nevelési év folyamán rövid időre nem tudtuk betölteni az 

óvodapszichológusi álláshelyünket.A feladat ellátásra igen nagy 

szükség lenne az intézményben azonban a folyamatos álláshirde-

tésre sincs jelentkező. 
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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 alap-

ján 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 megállapí-

tásokat tehetjük: 

 

Erősségek: 

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

 Esélyteremtés módszereiben gazdagodtunk.  

 A gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

 A témák, projektek feldolgozása sokoldalúan valósult meg, annak érdekében, hogy a 

gyermekek minél több ismeretet szerezzenek, fejlődjenek készségeik, képességeik. A té-

mafeldolgozás során a pedagógusok építenek a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, 

előzetes ismereteire. 

 A szülőkkel együttműködő, szoros partnerkapcsolatot alakítottak ki az óvodapedagógu-

sok, a családok számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy bekapcsolódjanak az óvodai 

életbe. 

 Az óvodapedagógusok elhívatottságát tükrözi, hogy a tehetségműhelyek száma magas, 

minden Gardeni területet felölel, minden tanköteles korú gyermek a kiemelkedő adottsá-

gának megfelelő tehetséggondozó műhelybe járhat. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 Pályázati projektek eredményei, megvalósítása, Disszemináció. 

 Az intézmény sajátos arculatának kialakítása a jó gyakorlatok kidolgozásával, működteté-

sével, dokumentálásával. 

 Az egymástól való tanulásfeltételeinek megteremtése: 

- Esélyteremtő óvoda, 

- OHBázisintézményi feladatok ellátása 

- Agrárminisztérium Zöld Bázisintézményi feladatok ellátása 

 

Pedagógusok nyitottsága, elkötelezettsége a pedagógus előmeneteli rendszer elemei iránt: 

- 2 fő mesterpedagógus tanfelügyeleti, minősítési szakértői feladatok ellátása 

- 3 fő mesterpedagógus szaktanácsadói feladatok ellátása. 

- 1 fő mesterpedagógus vezetői területen 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-innovátor profillal 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-támogató profillal 

- 6 fő 2019. évi minősítési tervbe bekerült és sikeres PEDII. és mesterminősítést tett. 

- 6 fő bekerült a 2020. évi minősítési tervbe 

- 4 fő jelentkezett és bekerült a 2021. évi minősítési tervbe 

 

Önértékelések megvalósulása az ötéves önértékelési terv alapján. 
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Fejlesztendő terület 

 Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi, higiénés szabályok betartása 

 Ped II. minősítésekre jelentkezések ösztönzése 

 

Külső szakmai ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a működési rendbe: belső ellenőrzések 

dokumentumainak felülvizsgálata, gyermekek egyéni értékeléseinek csoport, tagóvodaszintű 

számszerűsítése. 

 Belső és külső szakmai ellenőrzések dokumentumainak összehangolása az intézmény telje-

sítményértékelési rendszerével. 

 

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 2019. évi normatív állami hozzájárulás, a 

kötött felhasználású támogatások igénybevétele, elszámolása megfelel-e a vonatkozó 2017. évi C. 

törvény előírásainak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere:vonatkozódokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi vizsgálata 

Az ellenőrzés időtartama: 2020.01.14.-2020.02.29. 

 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

A 2019. évi normatíva hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások igénylé-

sének, felhasználásának vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés összefoglalása: 

A vizsgált intézmény alapító okirata meghatározza, tartalmazza az Intézményre jellemző, a költség-

vetési normatíva igénybevételéhez előírt, igényjogosultságot a jelentésben bemutattok szerint. 

 

Az intézmény a normatíva igényléséhez, elszámolásához vezeti a jogszabályban előírt dokumentáci-

ókat, továbbá minden egyéb normatíva igénybevételéhez és elszámolásához kapcsolódó nyilvántartá-

sokat, melyekkel kapcsolatosan a vizsgálat a jelentésben tette meg észrevételeit. 

 

A támogatások a bemutatottak szerint felhasználásra kerültek. 

 

Az Intézmények a normatíva elszámolás során bemutatott támogatást alátámasztó okiratainak rende-

zettsége továbbra is példa értékű. 

 

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

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása. Belső 

kontrollrendszer biztosítása, év végi beszámoló, főkönyvi könyvelés, előirányzat felhasználás. 

Az ellenőrzés időtartama:2020.05.28.-2020.07.20. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 
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Az ellenőrzés megvalósult, melynek tapasztalatait az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv fogja tartal-

mazni. 

 

3.8.3. Ellenőrzést végző szervezet: Oktatási Hivatal 

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Vezetői tanfelügyelet 

 

A vezetői ellenőrzés célja:  

 

„Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának 

általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz ké-

pest elért eredményei alapján.” 

 

A vezetői ellenőrzés a tagintézmény vezetőkre is kiterjed. 

 

Ellenőrzött vezető:Balajtiné Sütő Margit tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa:vezetői pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. szeptember 02.– 2019. október 03. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.10.03. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Molnár Edit                  vezetőtanfelügyelő 

Gánicz Ibolya              tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  
Kiemelkedő területek 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése 

és operatív irányítása 

 

  

 Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. Együttműködik munkatársaival, és példát 

mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a nevelési/tanulási eredmé-

nyekre vonatkozó deklarált céljait. A gyermekek egyéni készségeinek és képes-

ségeinek kibontakoztatására összpontosító nevelő munkát vár el. Az intézményi 

működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, 

eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intéz-

mény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a neve-

lés/tanulás szervezésében és irányításában. A kollégákkal megosztja a nevelé-

si/tanulási eredményességről szóló információkat. Beszámolót kér a gyermek 

megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken alapuló egyéni fejlődés válto-

zásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermek fejlesztése ér-

dekében. Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének 

közös alapelveit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. A jog-

szabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés orszá-

gos alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

Irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/ tanulási utak kialakítását célzó neve-

lés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. Gon-

doskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (tehetséggondozást, 

illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. Nyilvántartja a 

kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett gyermekeket, és 

aktív irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése érdekében. 
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2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. Az intézményi jövőkép 

és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfo-

galmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. Figyelemmel kíséri az ak-

tuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatá-

sok szükségességének okait. Szükségesnek tartja a változásokhoz való alkalmaz-

kodást. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. Folyamatosan in-

formálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, lehető-

séget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, 

egyéb források). A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-

tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fej-

lesztéseket. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

 Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. Az óvodape-

dagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és rendelkezik új 

szakmai információkkal és elsajátítja azokat. A pedagógusok előmeneteli rend-

szerében példát mutat a fejlődés lehetőségére, annak támogatására (minősítések, 

önértékelések, interjúk) Az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés 

területein keresi és rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja azokat. 

Az intézményvezetővel/munkáltatóval való együttműködésére a folyamatos kap-

csolattartás, a megújuló pedagógiák bevezetésére való együttműködés jellemző. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesí-

ti, az egyének erősségeire fókuszál. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk 

fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás kü-

lönböző formáit. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az 

újszerű ötleteket. A nevelőközösség működése a vezető irányításának köszönhe-

tően aktív, melyről számos elért eredmény ad bizonyságot. Zöld óvoda, bázis 

intézményi működés, akkreditált kiváló tehetségpont, jó gyakorlatok bemutatása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében különböző 

kommunikációs eszközöket, csatornákat vesznek igénybe. Több évre visszanyú-

lóan szoros együttműködést alakított ki a városban különböző fenntartású isko-

lákkal, a gyermekek számára élményt nyújtó közös szakmai programokat szer-

veznek, mely az óvoda – iskola átmenetet támogatják a hátrányos helyzetben élő 

gyermekek számára. Az intézményvezetővel hatékonyan együttműködik emberi, 

pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében hatás körének megfelelően. 

Az intézmény sajátos arculatának alakításán dolgoznak, melynek kialakult érték-

rendje, hagyományai, programjai vannak. Erősítik azokat az arculati elemeket, 

melyekkel egyértelműen lehet az óvodát azonosítani. 

 

 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok Nincs 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Nincs 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Nincs 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
A belső ellenőrzés rendjének tervezése, 

rögzítése a munkatervekben 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Nincs 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 
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Ellenőrzött vezető: Kunné Nánási Mónikaáltalános intézményvezető helyettes 

 

Az ellenőrzés típusa: vezetői pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. január 05. – 2020. február 06. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.02.06. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Gyapjas Tiborné            vezető tanfelügyelő 

Kovácsné Bögödi Beáta tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  
 Kiemelkedő területek 

1. A tanulás és tanítás stratégiai veze-

tése és operatív irányítása 

 

 A tagóvoda-vezető a vezetői tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és 

szakmai dokumentumok ismeretében, azoknak megfelelve tervezi, szervezi. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésére hangsúlyt fektet, a 

szükséges szakemberek óvodai alkalmazását megoldja. A képességek és 

készségek kibontakoztatására összpontosít mind a gyermekek, mind a kollé-

gák vonatkozásában is. A tervezőmunkát irányítja, ellenőrzi és értékeli. 

Együttműködik munkatársaival, példát mutat a nevelési célok elérésének ér-

dekében. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

 Az intézményi önértékelések folyamatban vannak, erre külön teameket 

hoztak létre. Részletes helyzetelemzésre épített vezetői programjában, a pe-

dagógiai program céljait hosszú-, és középtávú célokra bontja, majd a mun-

katervekben éves szinten fogalmazza meg, biztosítva ezzel a végrehajtás si-

kerességét. Biztosítja a kollégák továbbképzéseken való részvételét. Ösztönzi 

az intézményen belüli tudásmegosztást. Támogatja a pedagógusok egyéni 

kezdeményezéseit, elképzeléseit, az intézményi innovációkat. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása 

 

 A pedagógushivatás iránti elkötelezettség jellemzi. Fontosnak tartja a 

folyamatos önképzést, a változásoknak való megfelelést a pedagógiai prog-

ram elveinek betartása mellett. Önértékelése reális, hiteles. Etikus magatartás 

jellemzi. Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat résztvevőivel 

(pedagógusok, szülők), és az intézmény partnereivel. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 Ösztönzi a nevelőtestületet az önképzésre. Biztosítja a lehetőséget a tovább-

képzéseken, előadásokon, konferenciákon való részvételre. Szorgalmazza a 

belső tudásmegosztást. Személyes kapcsolatot alakított ki munkatársaival. 

Objektivitás, hatékonyság, problémamegoldás jellemzi, döntéseiben partner-

központú. A megfelelő minőségi munkát, évente díjakkal ismerik el. A neve-

lőmunkát támogató szervezeti kultúra jellemzi az intézményt. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

 Szoros a kapcsolata a szülőkkel, bevonja őket a tagintézményben szervezett 

programok megvalósításába. Széleskörű - óvodán kívüli - kapcsolati rend-

szert alakított ki, melyet az óvoda céljainak eléréséhez hatékonyan tud hasz-

nálni. Fontos feladatának tekinti az óvoda jó hírének megőrzését, fenntartá-

sát, menedzselését. 

 
Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

Nevelési év végén a gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő lapjában ösz-

szesített (számszerűsített) eredmények csatolása szükséges az éves beszámoló-

hoz, amely adatok alapján megjelölhető a következő év kiemelt nevelési terüle-

te. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

- A kitűzött célok és feladatok megvalósítására kész és elkötelezett nevelőtestü-

let kialakítása szükséges, a változási folyamatok elfogadtatása, hatékony meg-

valósítása érdekében. - A mérések, értékelések eredményeinek felhasználásával 

az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek a meghatározása. A kapott 

eredmény alapján feladat meghatározás, a tevékenységek lebontása a munka-

tervben. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása 

 

Fejleszthető terület nem került meghatározásra. 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

A fluktuáció megállítása, a kialakult alkalmazotti közösség további megerősíté-

se, a hatékony együttműködés fenntartása. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az intézmény működését befolyásoló jogszabály változások fokozottabb figye-

lemmel kísérése. - A nevelőtestület minden tagjának aktív bevonása a további 

teendők elvégzésébe. Az egyenlő teherviselés fenntartása, a képességek szerinti 

feladatadás megszervezése. 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 

 

 

Ellenőrzött vezető:Szabóné Szentesi Mária tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa: vezetői pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. február 07. – 2020. március06. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.03.06. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Hrabovszki Zoltánné            vezető tanfelügyelő 

Kócsi Sándorné tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  
 Kiemelkedő területek 

1. A tanulás és tanítás stratégiai veze-

tése és operatív irányítása 

 

 

Együttműködik munkatársaival, folyamatosan képezi magát (szakvizsgázott 

pedagógus – Minőségfejlesztési szakirány, Mentálhigiénés képzés, minőségirá-

nyítás módszertanok oktatása, minőségfejlesztés, Tehetségsegítés). Kiemelt 

pályázati projektekben vett részt, vezetésével számos eredményt értek el: Örö-

kös Zöld Óvoda, Bázisintézményi működés, Akkreditált kiváló tehetségpont, 

Esélyteremtő Óvoda, Nemzeti Tehetség Program. Irányításával az intézmény-

ben kialakították a gyermekek értékelésének közös alapelveit és követelménye-

it, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. A gyermekek fejlő-

désének értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik. 

Megfigyelésen alapuló egyéni mérő, értékelő dokumentációt vezetnek a gyer-

mekekről. A pedagógusok a gyermekek érdeklődését felkeltő nevelési, tanítási 

módszereket alkalmaznak. Az intézményben fontos szerepe van a néphagyo-

mány ápolásnak, egészséges életmódra nevelésnek, tehetséggondozásnak (Akk-

reditált kiváló tehetségpont). Az intézmény hangsúlyt fektet a gyermekek 

környezettudatos nevelésére, Örökös Zöld Óvoda címet nyertek el 2019-ben, és 

zöld Bázisintézményi feladatot látnak el. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Olyan környezetet alakít ki, ahol óvodája szervezeti és tanulási kultúráját, a 

változásokat, támogató rend jellemzi, mindenki által ismert és elfogadott szabá-

lyok. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű 

ötleteket. Figyelembe veszi a fenntartói és partneri igényeket és munkatársaival 

közösen alakítja ki az intézmény jövőképét. Tagóvodája pedagógiai munkájá-

nak kialakításában, innovatív elképzeléseit, új módszerek bevezetését, és a 

fejlesztésekből adódó új körülmények elfogadásában nevelőtestülete maximáli-

san támogatja. Személyes szakmai kapcsolatot létesít munkatársaival, hogy 

megismerje munkájukkal kapcsolatos céljaikat, problémáikat. Folyamatos 

fejlesztés jellemzi az intézmény pedagógiai munkáját és a működését. Az 

óvodában rendszeresen működik a tudásmegosztás: szakmai munkaközössé-

gek, bemutató foglalkozások, esetmegbeszélések, konzultációk. A vezetőként 

támogatja, ösztönzi kollégáit, megteremti a feltételeket az új ismeretek kipróbá-

lására, továbbfejlesztésére, lehetővé teszi az egyéni elképzelések megvalósítá-

sát. Ő maga is innovatív személyiség, több fejlesztést valósított meg – „Kun 

apróságok” néphagyományőrző tábor, kun hagyományok ápolása, mezítlábas 

ösvény kialakítása, Esélyteremtő óvoda, Bázisintézmény. 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

79 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása 

 

 

Tisztában van erősségeivel. 33 éve óvodapedagógus, vezetői tapasztalatokkal is 

rendelkezik (4 év tagóvoda vezető, 7 év szakmai munkaközösség vezető). 

Személyes példamutatással, a változások iránti fogékonysággal látja el vezetői 

feladatait.  

 

A fejlődés érdekében hatékony együttműködésre törekszik a kollégákkal. Fon-

tosnak tartja önmaga fejlesztését, az esélyteremtés területén módszertani kultú-

rájának bővítését, szakirányú mentori végzettségének továbbfejlesztését.  

 

Konferenciákon vesz részt és az ott megszerzett információkat megosztja mun-

katársaival és beépíti vezetői munkájába. Elkötelezett az intézmény iránt. Hatá-

rozott, döntésre képes.  

 

Vezetői pályázatában leírt célja, hogy a partnerek elvárásainak és igényeinek és 

a Pedagógiai program célkitűzéseinek megfelelően a gyermekek óvodai ellátá-

sa magas szakmai színvonalon valósuljon meg. Ennek eredményeként megva-

lósították a tehetséggondozást az intézményben (Akkreditált tehetségpont),  

 

Zöld óvodai Bázisintézményi feladatokat látnak el és Esélyteremtő óvodai 

tevékenységet valósítanak meg. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Az intézményvezető általa meghatározott és leadott tagintézmény vezetői 

felelősségi, jog- és hatáskört betartja és betartatja. Együttműködik a vezetővel, 

vezető-helyettesekkel, tagintézmény vezetőkkel. Három csoportos tagintéz-

mény lévén szorosan együttműködik munkatársaival, ügyel az egyenletes 

terhelés megvalósulására. A tagóvodában dolgozó óvodapedagógusok az in-

tézmény által működtetett különböző munkaközösségekben tagok. A tagintéz-

ményben működik a belső ellenőrzés, erre a feladatra létrehozták a (BECS) 

három tagból álló team-ot.  

 

A tagintézmény vezető részt vesz az intézményi önértékelésben. A tagintéz-

mény vezető folyamatosan ellenőrzi az óvodapedagógusok által készített és 

vezetett dokumentumokat (csoportnapló, egyéni fejlesztési napló, felvételi és 

mulasztási napló, tehetséggondozó műhelynaplók).  

 

Az óvodapedagógusok értékelése során mindig az erősségek kiemelésére törek-

szik, a segítő szándék jellemzi. Folyamatosan ösztönzi és lehetőséget biztosít 

az óvodapedagógusok számára továbbképzéseken, konferenciákon, intézményi 

szintű belső továbbképzéseken, hospitálásokon részt venni.  

 

Az óvodapedagógus kollégák egyéni erősségeit kiemelve, személyre szabott 

feladatok biztosításával lehetőséget biztosít a szakmai céljaik megvalósítására.  

 

Támogatja a megszerzett új ismeretek kipróbálását, a jó gyakorlatok kidolgozá-

sát, átadását, ezzel segítve a személyes szakmai céljaik megvalósítását, ebben 

Ő maga is jó példát mutat, inspirálni, motiválni tudja kollégáit.  

 

Bemutató foglalkozásokat a tagóvoda szívesen vállal, pl: Madarász Imre Óvo-

dapedagógiai Napok szakmai programja. Tagintézményként bekapcsolódik a 

Jász – Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási Központ Őszi és Tava-

szi Pedagógiai Napok Rendezvénysorozatába is. 

 

 Zöld Óvoda Bázisintézményi szakmai napot is szerveznek. A tagintézmény 

vezetőnek folyamatosan vannak szakmai ötletei, tervei és testületét illetve a 

többi tagóvoda vezetőt is tudja motiválni. Szeret csapat munkában dolgozni. 

Épít a kollégák véleményére, ötleteire, tudására.  

 

A tagintézmény vezető teljes mértékben támogatja az újszerű ötleteket, innová-

ciókat, figyelembe veszi az egyéni erősségeket, személyre szabott feladatokat 

határoz meg, támogatja a megszerzett új ismeretek kipróbálását, jó gyakorlatok 

kidolgozását, átadását. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A köznevelési törvényben bekövetkezett módosításokat, az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjában meghatározottakat figyelembe véve, részt vállal 

az intézményi dokumentációk módosításában. Az intézmény vezetőjétől kapott 

jogszabályi változásokról kapott információkat megosztja a kollégáival. 

 

 A megszerzett információkat beépíti a mindennapi vezetői munkájába. Az 

óvodán belül több kommunikációs csatorna működik, amely lehetővé teszi az 

eredményes információáramlást (írásbeli, szóbeli, online, telefon, óvodán belüli 

zárt Facebook csoport).  

A feladatok elosztásánál ügyel az egyenletes terhelés megvalósítására, valamint 

figyelembe veszi az óvodapedagógusok erősségeit is. Az együttműködés koor-

dinálásában irányító szerepet tölt be. Az intézményi dokumentumok nyilvános-

sága biztosított, az intézmény honlapján elérhetőek, a szülők számára az óvo-

dában nyomtatott formában is biztosított. Az intézmény valamennyi folyamata 

szabályozott, mely biztosítja az átláthatóságot. A központi éves munkaterv 

szerinti ellenőrzések, értékelések folyamatosan megvalósulnak. A tagintéz-

mény vezető folyamatosan ellenőrzi a pedagógusok által vezetett dokumentu-

mokat, mely a csoportnaplóban hivatalosan is rögzítésre kerül. Személyesen 

irányítja partnereinek azonosítását, aktívan részt vesz a partnerek képviselőivel 

és a partnereket képviselő szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) történő 

kapcsolattartásban. A vezetői munkatervben, beszámolókban ez jól nyomon 

követhető. Fontosnak tartja a szülőkkel, partnerekkel való együttműködést az 

óvoda mindennapi életébe való betekintés lehetőségének biztosítását. Szakmai 

célkitűzések megvalósulását sokrétű kapcsolatrendszer kialakításával segíti. 

Hatékonyan együttműködik az intézmény vezetésével, szülői munkaközösség-

gel. Az iskolákkal tartalmas kapcsolatot alakított ki. Kölcsönösen látogatják 

egymás programjait, szakmai rendezvényeit, amely segíti az óvoda-iskola 

közötti átmenetet. 

 
Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

A Beszámoló tartalmazza az erősségek és fejlesztendő területek meghatározá-

sát, mely alapján a következő év céljait, feladatait tudják meghatározni. A 

Beszámolóban, a megvalósult tevékenységeket múlt időben célszerű megjelen-

tetni! A mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. 

A Munkaterv tartalmazza a vezetői ellenőrzési tervet, a Beszámoló az ellenőr-

zés eredményét és ebből az erősségek és fejleszthető területek meghatározását. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

A Munkatervben egyértelműen jelenjenek meg az adott év kiemelt és általános 

feladatai. Belső és külső intézményértékelés, partneri elégedettségmérés, önér-

tékelés eredményeinek felhasználása, fejlesztési területek meghatározása és 

beépítése a Munkatervbe. A célok megvalósítása érdekében részvétel a pályá-

zatok írásában, programok megvalósításában (Önértékelés alapján) Jogszabá-

lyok naprakész ismerete. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és opera-

tív irányítása 

Vezetői kompetenciák szinten tartása. Hatékony időbeosztás, határidők betartá-

sa, jogszabályi változások naprakész ismerete. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

A tagintézményre vonatkozó munkaterv tartalmazza a Belső ellenőrzések 

rendjét (feladat, határidő, felelősök megjelölésével).. Probléma, konfliktus 

esetén azonnal reagáljon a kialakult helyzetre, a probléma megoldására. A 

tagintézmény éves beszámolójában konkrétan jelenjenek meg a tagintézmény 

vezető beruházási, fejlesztési elképzelései. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Jogszabályi változások figyelemmel követése. A tagintézmény éves munkater-

vében, beszámolójában konkrétan jelenjenek meg a tagintézmény vezető beru-

házási, fejlesztési elképzelései. A belső ellenőrzés tervezésének megjelenése a 

Munkatervben. 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 
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Ellenőrzött vezető:Benéné Kecskeméti Anna tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa: vezetői pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. március04. – 2020. április03. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.04.03. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Dr. Erdeiné Gergely Emőke Magdolna    vezető tanfelügyelő 

Balogh Katalin Gabriella tanfelügyelő 

 

APedagógiai –szakmai ellenőrzés – Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés a kihirdetett járványügyi hely-

zetre való tekintettel nem valósult meg ebben a nevelési évben. 

 

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Intézményi tanfelügyelet 

 

Az intézményi ellenőrzés célja:  

 

„Az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint annak feltárása, hogy a nevelé-

si-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.” 

 

Az intézményellenőrzés a tagintézményekre is kiterjed. 

 

Ellenőrzött tagintézmény Kuthen úti Óvoda 

Bevont vezető: Balajtiné Sütő Margit tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa:intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. november14. – 2019. december 13. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.12.13. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Dr. Erdeiné Gergely Emőke Magdolna            vezető tanfelügyelő 

Lázárné Molnár Edit Enikő                 tanfelügyelő 

Pribelszki Péter Ivánné tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

 
Kiemelkedő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelése: - A tehetsé-

ges gyermekek értékeinek felismerése, fejlesztése kimagasló, mind a terve-

zés mind a megvalósítás szintjén. - A "SNI" és a "BTMN" gyermekek 

fejlesztése nagy empátiával, tudatos tervezéssel kimondottan magas szín-

vonalon történik. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Tagóvodai szinten és intézményi szinten is kiemelt figyelmet fordítanak az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára kiala-

kítására. Az intézmény szakmai, közéleti szerepe jelentős. Köszönhető ez 

nem csupán óvodai szintű rendezvényeiknek, hanem városi és megyei 

szintű rendezvényeiknek is, ahol megmutathatják szakmai munkájuk ered-

ményességét. 
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3. Eredmények 
Mind a hátránykompenzáció, mind a tehetséggondozás területén kimagasló 

teljesítményt nyújt az intézmény nevelőközössége. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

A tagintézmény-vezető, az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát 

segítő munkatársak hatékony belső kommunikációja, együttműködése a 

mindennapi tevékenységek és az óvodai rendezvények, programok szerve-

zése, lebonyolítása során egyaránt. Az intézményben megfelelő színvonalú 

a szervezeti kultúra, és együttműködő, eredményes szakmai műhelymunka 

valósul meg.A tagintézmények közötti szakmai együttműködés, egymás 

munkájának megismerése, a szakmai tudás fejlesztése, mélyítése, a nevelő-

közösség formálása kiemelkedő. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Az óvoda partneri együttműködése kimagaslóan eredményes. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Az intézmény szervezeti kultúrája példaértékű. Jó munkaközösség, kiváló 

munkahelyi klíma, kiváló vezetés. Innovatív pedagógiai munka jellemzi az 

óvodát. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai neve-

lés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 
Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok Nincs megfogalmazva 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
További igény merült fel a pedagógusok részéről az egészséges életvitel, 

egészséges életmód iránti igény alakítására 

3. Eredmények Nincs megfogalmazva 

5. Az intézmény külső kapcsolatai Nincs megfogalmazva 

6. A pedagógiai munka feltételei Nincs megfogalmazva 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Nincs megfogalmazva 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 

 

 

Ellenőrzött tagintézmény Táncsics krt. 19. Óvoda 

Bevont vezető: Kunné Nánási Mónika általános intézményvezető helyettes 

 

Az ellenőrzés típusa:intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. február11 – 2020. március10. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.03.10. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Nedényiné Törőcsik Anna             vezető tanfelügyelő 

Sebők Márta  tanfelügyelő 

Kovács Éva Marianna                    tanfelügyelő 
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Az ellenőrzés eredménye:  

  
Kiemelkedő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

A pedagógusok, a tervező munkájuk során figyelembe veszik az intézmény 

belső elvárásait, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 

fejlesztési céljait. A gyermekek fejlődését folyamatosan követik, elemzik, 

és fejlesztési tervet készítenek szükség esetén.) A pedagógiai munka meg-

felel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak, 

alkalmazkodnak a helyi lehetőségekhez és a gyerekek aktuális pszichés 

állapotához. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. A gyermekek 

személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, 

eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. A 

pedagógusok megfelelő információkkal rendelkeznek a gyermekekről és 

felhasználják azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban- módszerta-

ni tudásuk tükrében. Az SNI-s, BTMN- nel küzdő gyerekek fejlesztési 

tervei kidolgozottak, követik a szakértői véleményben megfogalmazott 

fejlesztési javaslatokat. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfej-

lesztés folyamatának ismeretével, ehhez képességeik kimagaslóak. 

3. Eredmények 

 

 

Az intézményben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Ennek érdeké-

ben több tehetségműhelyt is működtetnek és kapcsolatot tartanak magasabb 

szervezetekkel. A tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végeznek 

az óvodapedagógusok, amely emeli az intézmény nívóját. Az intézmény-

ben magas szintű szakmai feladatvégzés valósul meg az néphagyományok 

és a művészetek eszközeivel. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az intézményben leszabályozott a kapcsolattartás rendje, formája, gyakori-

sága. Bemutatók, értekezleteken való beszámolók, közös programok szer-

vezésével a munkaközösségek hatékonyan hozzájárulnak a belső tudás-

megosztás, a szakmai- pedagógiai munka színvonalának emeléséhez. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Az tagintézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájé-

koztatási kötelezettségeinek. A külső partnerek köre ismert az intézmény 

munkavállalói számára. A tagintézmény kiemelkedő szakmai és közéleti 

tevékenységet folytat. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai 

céljainak megfelelően alakította ki. Kiemelt szakmai céljának tekinti az 

együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. Az intézmény 

rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő 

munka humánerőforrás-szükségletéről. A pedagógiai munka megszervezé-

sében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. További kiemelten fontos szempont a munkatársak 

sikerélményhez juttatása. Az intézmény dolgozói és külső partnerei számá-

ra fontos az intézmény hagyományainak megőrzése. A hagyományok 

megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, a szervezet működésé-

ben, a nevelő-oktató munka részét képezik. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

A tervek, dokumentumok nyilvánossága az intézményen belül biztosított. 

A csoportok zárt facebook csoportot működtetnek, ami segíti a kor elvárá-

sainak megfelelő kommunikációt a szülők felé. A fejlesztést szolgáló esz-

közök, módszerek kiválasztásában rugalmasságra, a gyermekek és szülők 

motiválására törekednek a pedagógusok, szem előtt tartva a pedagógiai 

prioritásokat. 

 
Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Az ellenőrzések gyakoriságának, feladatmegosztásainak, céljainak , vissza-

csatolásainak dokumentálása. Az ellenőrzési terv részletesebb kidolgozása. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés markán-

sabb megjelenése az alapdokumentumokban. A csoportszobákban az aszta-

lok elavultak, hibásak, amely akadályozhatja a vizuális tevékenységeket 

(pl. rajzolást), érdemes lenne felújításukra lehetőséget találni. 
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3. Eredmények Az elért, kiemelkedő eredmények megtartása 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

A belső kapcsolatok, együttműködés és kommunikáció eredményeinek 

megtartása, a kialakított rendszer működtetése. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Az azonosított partnerekkel való kapcsolat tartalma a pedagógiai program-

ban foglalt célkitűzések megvalósítását szolgálják, melyek tartalma a PP-

ban és az SZMSZ-ben megtalálható, de javasoljuk a tartalomleírásokat az 

intézményre vonatkozóan, bővebben kifejtve konkretizálni. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Javasolt a jól működő gyakorlatnak megfelelően egy dokumentált, átfogó, 

rendszeres igényfelmérésen alapuló, intézkedési tervet készítenie a tagin-

tézménynek a tárgyi környezet és a különleges bánásmódot igénylő gyer-

mekek vonatkozásában. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Az eddigi gyakorlat folyamatos fenntartása. 

 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 

 

 

Ellenőrzött tagintézmény Gépgyár úti SZIM Óvoda 

Bevont vezető: Szabóné Szentesi Mária tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa:intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. március28 – 2020. április 27. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.04.27. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Tokai Ferencné                             vezető tanfelügyelő 

Hrabovszki Zoltánné   tanfelügyelő 

Béres Istvánné   tanfelügyelő 

 

A Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a kihirdetett járványügyi 

helyzetre való tekintettel nem valósult meg ebben a nevelési évben. 

 

 

Ellenőrzött tagintézmény Csokonai úti Óvoda 

Bevont vezető: Benéné Kecskeméti Anna tagintézmény vezető 

 

Az ellenőrzés típusa:intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2020. április08 – 2020. május07. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2020.05.07. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Fazekas Klára    vezető tanfelügyelő 

Tóth Erzsébet  tanfelügyelő 

Verebélyiné Csufor Ágnes tanfelügyelő 

 

A Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a kihirdetett járványügyi 

helyzetre való tekintettel nem valósult meg ebben a nevelési évben. 
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Következő évi tervezett, kiemelt feladatok 

 

Ágazati elvárások alapján: 

 2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 

 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda – Módszertani központ feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Ta-

kács, Zöldfa) 

 

Önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés alapján: 

 Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített mérési eredményeik  

 ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 

 

ÖSSZEGZÉS: 
 

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

óvodai nevelését a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda 9 óvodájában láttuk el a2019-2020-as nevelési évben, 32 óvodai csoportban.A gyer-

mekek létszáma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. A Takács Péter úti óvoda 

körzetében élő hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek létszáma magas, az óvodai fel-

vételek során a jelentkezés meghaladta a jelenlegi csoportok befogadó képességét, így fenntar-

tónk 1 csoporttal bővítette a feladatellátást 2019. szeptember 01-től. Az intézmény éves beszá-

molójában a munkatervi feladataink megvalósításáról részletes képet nyújtottam az intézmé-

nyünkben megvalósuló pedagógiai-szakmai munkáról, annak feltételeiről, humán-, tárgyi erő-

forrás gazdálkodásunkról, pénzügyi mutatóinkról.  

 

Bemutattam stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink időarányos megva-

lósulását, sikereinket, eredményeinket, felmerülő problémáinkat, azok megoldására tett intéz-

kedéseinket. 

 

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. Büszkék vagyunk az 

egyre magasabb szintű feltételeket nyújtó óvodáink infrastrukturális feltételeire, amelynek kö-

szönhetően ebben a nevelési évben a Táncsics 19., a Jókai, Kuthen, a Táncsics krt. 17., a SZIM 

óvoda, a Kinizsi úti óvoda konyhafelújítása után a Zöldfa úti óvoda átadására került sor a 

teljeskörű felújítást követően. 

 

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

partnerek széles körű bevonásával. Nagy öröm számunkra, hogy az óvodai rendezvényeink, 
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ünnepeink kiemelt jelentőségű figyelmet kapnak Karcag Város vezetésétől és a fenntartó ön-

kormányzat képviselő testületétől. 

 

Az elmúlt években Karcag város és intézményünk életének gazdag tartalommal megtöltött szín-

foltjává váltak nyári táboraink. A hagyományos – egy hetes - formában a jelenlegi működési 

rendünkben nem tudtunk sort keríteni a táborok megvalósítására. De, mindaz a szakmai ta-

pasztalat, amelyre a tábori programok során szert tettünk, mindaz az anyagi támogatás, ame-

lyet az elmúlt évben kaptunk Karcag Város Önkormányzatától a Karcag Város Tehetségbarát 

Önkormányzat díjjal arra kötelezet bennünket, hogy a járványügyi helyzethez, az óvodák meg-

változott nyári nyitva tartásához igazodóan a tábori programokat beépítsük a nyári óvodai 

életünkbe. Így a „Kunok útját járva” öthetes tábori projekt kidolgozásra került, melyet vala-

mennyi óvodánkban az óvodapedagógusok valósítottak meg, az óvodájuk sajátosságainak, 

gyermeklétszámának figyelembevételével 2020. június 22 - július 24. között. 

 

Intézményünk szakmai kapcsolatai széleskörűek, gazdag, sokszínű együttműködést biztosíta-

nak. Az intézményünk nevelőközösségének tagjai nagy szakmai tapasztalattal, magas szintű 

pedagógiai tudással rendelkeznek, melyet igyekeztünk szakmai környezetünkben, közösségek-

ben bemutatni valamennyi bemutatkozási lehetőség alkalmával. Kiemelt jelentőségű intézmé-

nyünk Bázisintézményi szerepe Jász-Nagykun-Szolnok megyében, együttműködésünk a Szol-

noki Pedagógiai Oktatási Központtal. 

 

Tartalmi fejlesztéseinkhez támogatást kaptunk kiemelt Európai Uniós pályázatok keretében az 

„Esélyteremtő óvoda” projekt megvalósítása folytatódott a nevelési évben. 

 

Megköszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának a gyermekek nevelésében, neveléséért 

végzett magas szintű munkáját, a kiegyensúlyozott együttműködést, az intézményi programok-

ba való aktív bekapcsolódást, tevékenységet. 

 

Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének az intézmény 

infrastrukturális és szakmai fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásának, megvalósításának 

támogatását, az intézmény kiegyensúlyozott szakmai, pénzügyi, működési feltételeinek biztosí-

tását. 

 

Köszönöm a támogató 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 
 

 

 

 

 

Bázisintézményi tevékenység beszámolója 
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2. sz. melléklet 

 

 

Tagintézmény vezetői beszámolók 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: Táncsics krt.17. 
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1. Óvodai nyitvatartási ideje: Naponta: 6-18 óráig 
 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 
6 6 

Dajka létszám 2 2 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma 5 5 

Fűtő-karbantartó létszám 0 0 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 - 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 1 

Gyermek létszám összesen 56 55 

Étkező gyermekek száma összesen 53 52 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  42 42 

Óvodás gyermekek száma 3 3 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 0 0 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 
0 0 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti 

a 6. életévét) 
25 25 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 
3 3 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 0 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 4 4 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 0 0 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

I. Katica 

csoport 
29 fő 29 fő 

Nagy Tiborné 

Szűcsné Bon Viktória 

Líbor Terézia 

Kovács Imréné 
Vajó Mónika 

II.Nyuszi 

csoport 
27fő 26fő 

Kovácsné Czigle Erika 

Erdei Krisztina 
Vincze Nóra Bíró Zoltánné 

 

 

3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 
Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Udvari játékeszközök festése költségvetésből 

 
Eszközbeszerzések Megjegyzés  

tisztítószerek biztosítása szükség szerint költségvetésből 

vizuális eszközökre 2 alkalommal: 30000Ft/csoport, ill. 20000FT/csoport összegben költségvetésből 

öltözőszekrény költségvetésből 

tányérok, tálak, poharak költségvetésből 

konyhai szeletelőgép költségvetésből 

munkavédelmi gumicipő költségvetésből 

papucs valamennyi dolgozó részére költségvetésből 

karácsonykor a gyermekek számára könyveket vásárolhattunk alapítvány adománya 

12 db futóbicikli Önkormányzati pályázatból 
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4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.09.12. 

Tanév rendjének, feladatainak 

megbeszélése. A rendezvények, 

programok szervezési ütemezése, a 

feladatok, felelősök kijelölése 

11 fő 

Tanév rendjének, feladatainak meg-

beszélése. A rendezvények, progra-

mok szervezési ütemezése, a felada-

tok, felelősök kijelölése. 

A félév feladatainak, rendezvényei-

nek átbeszélése. A csoportszintű 

beszélgetések tapasztalatainak árbe-

szélése: napirend, szokás és szabály-

rendszer közös kialakítása, önállóság 

segítése, a felnőttek magatartás min-

tájának átadása a gyermekek számá-

ra. Valamennyi dolgozó szem előtt 

tartja a nyugodt óvodai légkör megte-

remtését, a munkaidő hasznos kitöl-

tését. Megvalósulnak az ellenőrzé-

sekhez szükséges dokumentáció 

folyamatos vezetései és tárolásuk. 

2020.01.21. A II. félév feladatai, rendezvényei 11 fő 

A II. félév feladatai, rendezvé-

nyei,aktualitások. 

Fokozott figyelmet fordítottunk a 

munkaköri leírásokban foglaltakta, 

annak betartására. A munkaruha 

használatára, a higiéniai utasításokra. 

A munkaidő, a munkaközi szünetek 

betartására. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

Összevont 

szülői értekez-

let-kis csoport 

2019.09.25. 

A tanév nevelési rendje, a tanév 

feladatai, tájékoztatás az óvodai 

programokról. 

Nevelési év munkatervének ismer-

tetése, megbeszélése, elfogadása. 

Intézményi dokumentumok ismer-

tetése: Házirend, Pedagógiai Prog-

ram 

 

12 fő 

A tanév nevelési rendje, a 

tanév feladatai, tájékoztatás 

az óvodai programokról. 

Nevelési év munkatervének 

ismertetése, megbeszélése, 

elfogadása. 

Intézményi dokumentumok 

ismertetése: Házirend, 

Pedagógiai Program  

Tájékoztatás a jogszabály-

ban megjelent tankötelezett-

ség változásról, az iskolaké-

szültségről. 

Összevont 

szülői értekez-

let – nagy 

csoport 

2019.12.10. 

T.19sz.óvoda 

Tájékoztatás és segítségnyújtás a 

megjelenő rendeletek értelmezésé-

hez. Útmutatás a döntéshozatalhoz, 

a gyermekek iskolába lépéséhez, az 

óvodai szakvélemények kitöltésé-

hez. 

5 szülő 

Erdei Krisztina 

óvodapedagógus 

Tájékoztatás és segítség-

nyújtás a megjelenő rende-

letek értelmezéséhez. Útmu-

tatás a döntéshozatalhoz, a 

gyermekek iskolába lépésé-

hez, az óvodai szakvélemé-

nyek kitöltéséhez. 

Összevont 

szülői értekez-

let – középső 

csoport 

2020.01.28. 
Tájékoztatás az iskolakészültségről, 

a törvényi változásokról 
10 szülő 

A nevelési évben bevezetés-

re került változások tapasz-

talatainak megosztása a 

szülők körében, hogy tájé-

kozottak legyenek a rájuk 

váró feladatokról.  
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Csoport szülői értekezletek 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

 

2019.09.25. 

 

 Pedagógiai Program, a nevelési 

terv ismertetése. 

 Csoportélet szokásai, szabályai. 

 SZMK tagok választása. 

Ünnepségek, tagóvoda szintű 

rendezvények 

40 fő 

Tájékoztatás, betekintésnyújtás az 

óvodai életbe, a gyermekek fejlő-

dése érdekében az azonos nevelé-

si elvek, módszerek átbeszélése.  

A programokról való tájékoztatás, 

szervezési feladatok ütemezése 

2020.01.22. 

 I. félév nevelési céljainak, fel-

adatainak értékelése, további 

feladatok 

 Iskolaérettség, iskolai életre 

felkészítés 

 Csoportok rendezvényei, szer-

vezési teendők 

35 fő 

Az elért eredmények bemutatása, 

az együttműködési lehetőségek 

igény szerinti, nevelési tanácsok 

megosztása. 

A farsangi rendezvény szervezé-

se, szülők bevonásának lehetősé-

gei. 

 

 

5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Október 23. 

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20.  

 

 

Óvoda-

pedagógusok 

 

Nemzeti ünnepekeinkről való megemlékezéseinket elsősorban a gyermekek 

érzelmeire alapozva, a csoportszobák esztétikumának emelésével valósítottunk 

meg. 

Ünnepeink megjelentek a projektben. A megvalósítás változatos tevékenysé-

geken keresztül, szerep - és szituációs játékokban is megvalósult.  A nemzet 

múltjának tudatosítását, az összetartozás és hazaszeretet erősítését jelenítettük 

meg a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Ellátogattunk a 

városban található híres történelmi személyek szobraihoz, és elhelyeztük a 

gyermekek által készített nemzeti zászlókat, virágokat.  

 

Tervezés 

Megvalósítás 
Gyermek közösséggel 

kapcsolatos hagyo-

mányok 

Felelős 

 

 

Gyermekek névnapja 

 

óvodapedagógusok 

Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyermekek életében. A gyerme-

keknek különösen nagy szükségük van arra az élményre, mikor a születésnap-

jukon, névnapjukon úgy érzik, ők a legfontosabbak számunkra. 

A csoportokban található névnapi és születésnapi táblákra felkerült az ünne-

pelt gyermek jele. Az óvodapedagógusok ajándékot készítettek, a gyerekcso-

portok dallal, verssel köszöntötték az ünnepelteket, annak kívánságai szerint. 
 

Gyermekek születés-

napja 

óvodapedagógusok 

Ünnepek   

Mikulás várás óvodapedagógusok 

A gyermekek örömmel készítettek a témához kapcsolódóan dekorációkat, 

eszközöket, tanulták a Mikulásról szóló verseket, énekeket, amelyekkel kö-

szöntötték a Mikulást, amikor az óvodánkba érkezett.A szülők biztosították 

gyermekeik számára a mikuláscsomagokat. 

 

Advent - Karácsony 
óvodapedagógusok 

A karácsony ünnepkörét, az adventi időszakot tartalmas, meghitt tevékenysé-

gek jellemeztek, melyben a szülők is részt vállaltak, közös munka délelőtt 

alkalmával, ahol karácsonyi dekorációkat, ajándékokat készíthettek gyermeke-

ikkel. A délelőttöt a Szent Pál Marista Ált. Iskolások betlehemi műsora előzte 

meg.  A csoportok karácsonyi-mesékkel, versekkel, közös énekléssel, zene-

hallgatással tették hangulatosabbá az adventi készülődést, az ünnepre való 

érzelmi ráhangolódást. 

Az Essen Kftminden óvodának fenyőfát és szaloncukrot ajándékozott. Az 

alapítvány könyveket adományozott a csoportoknak. 

Az „Adventi fények” városi rendezvényre óvodánk ellátogatott a Városháza 

előtti térre és feldíszítettük óvodánk fenyőfáját a gyermekekkel közösen elké-

szített díszekkel. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről - Lépésre részprogram szerint 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Barangoló 

 
2019.10.15. 

Szakmai munka-közösségi 

tagok, vezetők, tagóvoda 

vezetők, óvoda- pedagógu-

sok, dajkák, szülők 

 

A barangoló című rendezvény helyszíne a 

Györffy István Nagykun Múzeum. 

A program már hagyományként kerül meg-

szervezésre a Lépésről – Lépésre szakmai 

munkaközösség jóvoltából, a program azonos 

óvodák 5 – 6 éves gyermekei számára. A játé-

kos délelőttön tanköteles korú gyermekek 

vettek részt. A Múzeum előtt és a Múzeum 

termeiben a munkaközösség tagjai által össze-

állított játékos feladatokon keresztül ismerked-

tek meg a gyermekek a kunok letelepedésével, 

életmódjával, pásztorok eszközeivel, szerszá-

maikkal. A parkban a lovas nomád nép élet-

módjához kapcsolódó lovas ügyességi játéko-

kat játszhattak a gyermekek, közben énekeltek, 

mondókáztak. 

A múzeumpedagógiai játékok segítettek a 

régmúlt idő élményszerű megismerését. 

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

A 4 tagóvodából közel 60 gyermek részt a 

rendezvényen. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. A 

különböző óvodából érkező gyerekek összeis-

merkedtek, együttműködtek. A közösen átélt 

élményt a rákövetkező napokban is emlegették, 

szívesen mesélték csoporttársaiknak. 

 

 

 

  

Farsang óvodapedagógusok 

A hangulati előkészítés érdekében valamennyi gyermekkel ellátogattunk a Szent 

Pál Marista Általános iskola által szervezett - Farsangi felvonulásra, és megtekin-

tettük az óriás jelmezeket, és csatlakoztunk a felvonulásukhoz. 

Az óvodás gyermekeink farsangi délutánunkon a családok bevonásával vidám 

együttléttel, közös játékokkal töltöttük meg az időt, a gyermekekhangulatos, tréfás 

mesejátékkal kedveskedtek a szüleiknek és az érdeklődő vendégeknek.  Óvodása-

ink másnap, csoportonkéntjelmezbe öltözve búcsúztatták a telet. 

Erdei Krisztina hangszeres bemutatóval egybekötött zenés műsorral kedveskedett 

óvodásainknak. 

A farsang napján az Essen Kft. a gyermeket fánkkal vendégelte meg. 
Gyermeknap  A kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel nem valósult meg. 

Anyák napja  A kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel nem valósult meg. 

Évzáró  

A kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel május utolsó hetében nem való-

sult meg. 

Augusztus 27-én délután létszámkorlátozás mellett ünnepélyes keretek között 

búcsúzhattak el nagycsoportos gyermekeink az óvodától. 
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Tagóvodai ünnep, rendezvény 
Ünnep, rendez-

vény megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Lovas vagyok hej, 

a paripám pej!” 

 

2019.10.08. 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

A projektzáró rendezvény az óvoda udvarán és 

a csoportszobákban valósítottuk meg. a szülők 

bevonásával. 

Mind a két csoportban projektmódszer alkal-

mazásával dolgozták fel a „Lovas vagyok, hej! 

A paripám pej!” című projektet. 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 ruhák-

ból kiállítást rendeztünk be. A projektet egy 

nyílt délelőttel zártuk, melyre meghívtuk az 

érdeklődő szülőket, nagyszülőket, tanító néni-

ket. 

Az óvodapedagógusok irányításával öt állomá-

son ügyességi játékok várták a gyermekeket, 

egy állomáson pedig Benéné Lajtos Katalin 

íjászkodni tanította óvodásainkat, majd bemu-

tatta nekik a kunnépviseletet, nomád nép lovas 

eszközeit, szerszámait. A jó hangulatú délelőtt 

folyamán tanúbizonyságot tettek óvodásaink 

ügyességükről, kitartásukról.  

A kun lovas nomád nép életmódjának feleleve-

nítése mellett népi hangszerjátékot hallhattunk. 

Kovács Bence meghívott vendégünk citerajá-

téka zárta rendezvényünket. A program célja 

volt: A közös játék örömének megéreztetése, 

közös élményszerző programok, a tevékenysé-

gek által a közösségi érzés alakítása. A szülők-

kel szervezett játékos délelőtt során a csalá-

dokkal való kapcsolattartás erősítése, elmélyí-

tése és a kun hagyományok megismertetése. 

 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes nap 2019.09. 20. 
óvodapedagógusok 

 

Az óvoda udvarán KRESZ táblákat helyeztük 

elközösen a gyermekekkel. Kerékpározást előké-

szítő játékokat játszottunk az óvoda udvarán. 

Játékos tevékenységen keresztül felelevenítették, 

hogy melyik tábla milyen viselkedést, cselekvést 

feltételez a forgalomban. A járással futással 

végzett feladatokkal a gyermekek megtapasztal-

ták a szükséges tempóváltást, lassítást, gyorsítást, 

megállást, közlekedési ismeretük mélyült. 

A gyakorlás által a gyermekek megismerték a 

biztonságos közlekedéshez szükséges szokáso-

kat, szabályokat. Elsajátították a közlekedéshez 

szükséges körültekintést, megfontoltságot, a 

megfelelő sebességválasztást, a gyors reagálás 

fontosságát. A gyakorlás eredményeként fejlő-

dött térben való tájékozódásuk, figyelemkoncent-

rációjuk, szem-kéz koordinációjuk, téri tájékozó-

dásuk, állóképességük. Megtanultak biztonságo-

san közlekedni, átélték a kerékpározás nyújtotta 

mozgás örömét 
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Állatok Világnapja 2019.10.04. óvodapedagógusok 

A csoportok projekt formájában dolgozták fel az 

állatok világnapját. Élményszerző, helyszíni 

séták alkalmával megismerkedtünk a környékün-

kön élő állatokkal. A gyerekek folyamatosan 

figyelemmel kísérik földi csigáink életét, így 

testközelből, ismereteket szereznek és megta-

pasztalják a felelős gazda szerepét, hogyan ápol-

ja, gondozza állatait egy állatszerető ember. 

Európai Hulladékcsök-

kentési Hét 
2019.11.27  

Játék és ruha csere-bere börze a családoknak. 

A Vöröskereszt adományai által ruhaneműkkel 

és játékokkal segítettünk 2 családnak, melyeket a 

szervezet képviselői adtak át az érintetteknek. 

 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Rendezvény megneve-

zése 

 

Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ügyeskedj a kerékpá-

roddal” 
2019.09. 20. 

Erdei Krisztina 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Szűcsné Bon Viktória 

Kovács Imréné ped.assz. 

Ebben a tanévben új helyszínre került a rendez-

vény annak érdekében, hogy minél több gyermek 

részt tudjon venni a kerékpáros programon. Így 

délelőtt a kisebb gyermekek vagy, akik még nem 

tudnak két keréken kerékpározni is részesei 

lehettek a játékos vetélkedőnek. Kerékpáros, 

rolleres, futóbiciklis ügyességi feladatokat hajtot-

tak végre a gyermekek egyéni képességeiknek 

megfelelően., valamint közlekedési szabályok-

kal, szokásokkal ismerkedtek újszerű játékokon 

keresztül. 

Délutáni program a családok bevonásával való-

sult meg.A gyermekek és a szülők 9 pályán 

kerékpáros ügyességi feladatokat hajtottak végre, 

megmutathatták KRESZ ismeretüket, ami a 

biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen. 

Kelj fel Jancsi! játékos 

sorverseny 
2019.10.09. 

Nagy Tiborné 

Kovácsné CzigleErika 

A gyermekek nagy izgalommal készültek a 

Városi Sportcsarnokba megrendezésre kerülő 

vetélkedőre.  

A gyermekeknek kilenc pályán kellett ügyességi 

és gyorsasági feladatokat végrehajtani. 

A rendezvényre a szülők is elkísérték a csapa-

tunkat, aktívan részt vettek a játékos mozgásos 

feladatokban. 

Ovigála 2019.11.16. 
Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Az előadás címe: „Széken táncolók”. Az előadás 

által gyermekek zenei ízlését, mozgás kultúráját, 

ismereteit, térforma látásukat is igyekeztek fej-

leszteni. A próbák során az összetartozás érzését, 

ill. a táncot, mint örömforrást is megérezhették a 

gyerekek. 22 gyermek vett részt. 
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6. Óvodák kapcsolatai 

 
 Tartalom - Megvalósítás Cél 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Munkaközösségekben való aktív részvétel. 

Teamekben való közös együttműködés. 

Képzések, továbbképzések alkalmával emberi és szakmai 

kapcsolatok kialakítása, ápolása. 

Tehetségpont feladatainak megvalósításában szoros együtt-

működés az azonos területen működő teamek között. 

Pályázati projektekben együttműködés, tapasztalatcsere. 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítá-

sa, intézményi jó gyakorlatok intézmé-

nyen belüli átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes megva-

lósítása  

Óvoda - család 

Beiratkozás 

Szülői értekezletek 

Családlátogatások 

Egyéni beszélgetések 

Közös ünnepségek, rendezvények, projektek 

Közös kirándulások 

A Szülői Munkaközösséggel való együttműködés 

Szülői elégedettség vizsgálat 

Konkrét tervek az óvodai csoportnaplókban.  

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődé-

séről. 

Vélemények, szülői igények, visszajel-

zések fogadása. 

Középiskolák 
Közösségi szolgálat megszervezése középiskolás diákok 

számára. 

Kétoldalú együttműködési megállapo-

dás alapján 

Óvoda – általános 

iskolák 

 

Tanévnyitók látogatása. Első osztályos gyermekeink meglá-

togatása. 

2019.10.09.Református Általános Iskola Kovácsné Czigle 

Erika, Nagy Tiborné. 

2019.11. Györffy István Katolikus Általános Iskola Kovácsné 

Czigle Erika. 

 

Iskolai és óvodai pedagógusok megbeszélései, hospitálás. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Nagycsoportosok látogatása az iskolába. Partneri vélemény-

kérés. 

Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő mentesebbé tétele. 

 

A Györffy István KatolikusÁltalánosIskola 3.évfolyamos 

tanulói -Pályaorientációs Nap-keretében ellátogattak óvo-

dánkba Molnárné Tőkés Éva tanító vezetésével. 

(2019.11.08.) 

 

A Szent Pál Marista Általános Iskola által meghirdetett-

környezettudatosság című városi rajzpályázatünnepélyes 

eredményhirdetésén való részvétel. (N. P. III. helyezés)Nagy 

Tiborné (2020.01.24.) 

 

A Szent Pál Marista Általános Iskola által megrendezett 

adventi programon való részvétel a nagycsoportos gyerme-

kekkel. (2019.12.17.) 

Erdei Krisztina, Vincze Nóra. 

Az óvodából az iskolába való beillesz-

kedés segítése. Eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakítása. A peda-

gógiai módszerek, eljárások összehan-

golása. 

Óvoda - Fenntartó 

Óvodai rendezvényekre meghívás.  

Beszámoló az intézmény munkájáról. 

Bizottsági és Testületi üléseken való részvétel, igény szerint 

kihelyezett bizottsági üléseknek helyszín biztosítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvodai munkáról 

Pályázati projektek előkészítésében, megvalósításában 

együttműködés. 

Cup Song sajtótájékoztatón való részvétel- Városháza, Erdei 

Krisztina, Kovács Imréné.(2019.10.10.) 

„A legszebb konyhakertek” eredményhirdetés és díjkiosztó 

ünnepség - Városháza Kovács Imréné 

Futóbicikli átadó rendezvény Városháza 2019.09.18. Erdei 

Krisztina, Kovács Imréné. 

 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő mun-

kájának megismertetése. 
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Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai tanácskozások, megbeszé-

lések. Pszichológussal együttműködő szakmai kapcsolatok. 5. 

életévüket betöltött gyermekek képességvizsgálata. Beszéd-

hibák szűrése, javítása, 3 és 5 éves gyermekek szűrése. Fo-

lyamatos kapcsolat a logopédusokkal. 

Képesség, részképesség zavarral, maga-

tartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve számukra a legmeg-

felelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és 

szülőknek tanácsadás. 

Óvoda pszichológussal való együttmű-

ködése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

Óvoda – JNSZM 

Szakszolgálat Szakér-

tői Bizottság Székhely 

Intézménye 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési igény megállapítása, 

felülvizsgálat, szakszerű ellátás biztosítása a szakértői véle-

mény alapján.  

E nevelési évben SNI gyermekünk nem volt. 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátá-

sa az óvodában a szakértői vélemény 

alapján. Annak meghatározása, hogy 

mely nevelési – oktatási intézményben 

nyerjen felvételt a gyermek. SNI felül-

vizsgálatok, beiskolázásra javaslat. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki Pe-

dagógiai Oktatási 

Központ 

Bázisintézményi feladatok ellátására közös munkaterv készí-

tése. Felkérésre előadások, hospitálások biztosítása intézmé-

nyünk mesterpedagógusai által. 

Továbbképzéseken való részvétel, szaktanácsadói látogatá-

sok.Konferenciákon való részvétel. 

V.Köznevelési Konferencián való részvétel Jánoshida. 

(KovácsnéCzigle Erika,Nagy Tiborné) 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzések 

alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozó-

dás, bekapcsolódás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjó-

léti Szolgálat, Gyám-

hivatal 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, problémá-

ik, hivatalos ügyeik intézésének segítése. Jelzőrendszer mű-

ködtetése. Kölcsönös tájékoztatás. A gyermekvédelmi felada-

tokról éves beszámolás. Óvodánk gyermekvédelmi felelőse 

Kovácsné Czigle Erika. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetben élő családok, 

gyermekek érdekeinek képviselete, 

segítése. 

Óvoda- Kulturális és 

Közművelődési In-

tézmények 

Gyermekszínház, gyermekfilmszínház látogatása, könyvköl-

csönzés, múzeum és kiállítások látogatása. Mesemondó 

versenyek.Rajzpályázatok. 

„Játszd újra!” kiállítás megszervezése. 

Szakmai fórum, konferenciák szervezése. 

Pályázati programban való együttműködés. 

Barangoló helyszíne a Múzeum. 

 

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

meghirdetésében a Népmese napja rajzpályázat ünnepélyes 

eredményhirdetésén való részvétel a szülőkkel. II. helyezést 

ért el S.P. és III. helyezésben részesült B.A.Cs. A Városi 

Gyermek Könyvtárban vehették át jutalmukat, ünnepélyes 

keretek között. Nagy Tiborné 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, élmé-

nyeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében In-

formáció áramlás biztosítása a közmű-

velődési intézményekkel. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, Gyer-

mekorvosok 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és talp 

deformitások szűrése. Védőnők rendszeres tisztasági ellenőr-

zése. 

Hallás – látásvizsgálat. 

Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az egészsé-

ges életmód kialakításában. 

Védőnő látogatásai:2019.09.26 

                                2020.01.20. 

Folyamatos információcsere, a csalá-

dok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek eseté-

ben. A fejtetvesség kezelése, visszaszo-

rítása. A rendszeres óvodába járás 

segítése. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála stb. 

Egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályázatok készí-

tése. 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatása 

a pályázatokban. A karcagi óvodáskorú 

gyermekek képességfejlesztésének 

támogatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel 

kapcsolattartás. 

Szakmai egyesületek 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozásokon való 

részvétel, szakmai együttműködések. 

Az egymástól való tanulás biztosítása, 

jó gyakorlatok átadása – átvétele. In-

formációáramlás. 

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhelyek megismeré-

se, bemutatása. 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 
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7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, 

melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rend-

szere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, az 

éves munkaterv figyelembe-

vételével, átgondolt pedagó-

giai éves tervezésben, tema-

tikus lebontásban jelenjenek 

meg a napi tervezés, megva-

lósítás szintjén. 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a 

mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása 

 

 A cigány nemzetiségi neve-

lésben a szocializáció terüle-

tén érjünk el egyre eredmé-

nyes megvalósítást 

 

 A Pedagógiai Program felül-

vizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi 

változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljes körű ön-

értékelése, a vezetői felada-

tok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évé-

ben. 

 

 Az külső és belső ellenőrzé-

sek, értékelések legyenek 

összhangban tartalmilag és 

dokumentációban egyaránt. 

Az intézmény teljesítményér-

tékelési rendszerének felül-

vizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonat-

kozásában. 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapelveit figye-

lembe véve készülnek el a csoportok éves pedagógiai tervei, melyek tükrözik a nevelé-

si programjaink sajátos vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, naprakész 

tervezése, vezetése. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokásokra, magatartásformálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás alkalmazása. 

A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése mellett a napi tervezés meg-

valósul. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozása, alapvető 

higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása. A harmonikus, összerendezett 

nagy és kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése.  

Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros együttműködés. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti időszakban, szervezett 

formában valósul meg. Heti egy alkalommal kötelező testnevelés foglalkozás, a hét 

többi napján, a délelőtt folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindennapos 

testnevelés. Lehetőség szerint az udvaron való tartózkodás ideje alatt felajánlott szer-

vezett mozgás szervezése. 

 

Együttműködés a szakemberekkel. A szakvéleményben tett javaslatok szerint egyéni 

fejlesztések megvalósítása. Naprakész dokumentációvezetés. 

 

 

Minden csoportunkba jár cigány nemzetiségű gyermek. A szülőkkel igyekszünk szoro-

san együttműködni, gyermekeik szocializációja az óvodai életben nagy hangsúlyt 

fektetünk. Esélyegyenlőséget biztosítjuk számukra minden területen. 

 

 

A PP felülvizsgálata eredményeként a szükséges módosításokat megtettük, melyek 

elsődleges megfelelése a törvényesség betartása.  

 

 

 

 

 

Ebben a nevelési évben nem volt vezetői ellenőrzés. 

 

 

 

 

 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült Erdei Krisztina – gyakornok – felkészülésének 

támogatása, sikeres gyakornoki vizsga megvalósításának segítése. 

Szaktanácsadói látogatás: 2019. 10.17., Látogató: Erdei Hajnalka Tünde, Látogatás 

célja: A pedagógus szakmai tudásának gyarapítása, gyakorlati munkájának megsegíté-

se, a beazonosított kompetencia terület fejlesztése érdekében. A minősítésre való felké-

szülés segítése.Mentori látogatások:2020.01.21. Szervezett hospitálás, szaktanácsadó 

ajánlása alapján.Mozgás tevékenység megtekintése, Mentor: Andrási Tiborné(Zöldfa 

úti tagóvoda)2020.02.04.Szervezett bemutató a mentor látogatása (T17.óvoda) 

Erdei Krisztina 2020. 03. 24.-ei Ped.I. minősítési eljárása törlésre került. Új idő-

pont:2020.09.17.Verselés, mesélés tevékenység, komplex feldolgozási mód 

Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a dokumentációkban, a mindenna-

pi tervező munkában és a gyakorlati megvalósításban. 

Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban. 
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 A gyermekek egyéni mérő, 

értékelő, fejlesztő dokumen-

tációjának felülvizsgálata, a 

csoport és tagintézmény szin-

tű összegzések lehetőségének 

feltárása.  

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésének folyamatos 

nyomon követése, fejlesztési tervek elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész 

vezetése. Szülők reális tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente legalább két alka-

lommal, melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség esetén tanácsadás, szakemberek 

bevonása a gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt figyelem fordítása a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekre. 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati források-

ból 

 A gyermek létszám, csoport 

és alkalmazotti létszám tá-

mogassa a magas szintű óvo-

dapedagógusi feladatellátást, 

az integrált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógu-

sok alkalmazásával az után-

pótlás biztosítása 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztések-

re pályázati források keresé-

se, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremté-

sével. 

 

56 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 2 óvodai csoportban, 4 fő óvodapeda-

gógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 2 fő szakképzett dajka által. 

 

Ebben a nevelési évben nem volt pályakezdő kolléganő óvodánkban 

 

 

Tárgyi felszereltségünk ebben a nevelési évben is jelentősen bővült. ABMSK Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. által sportszereket kapott óvodánk. Nyertes pályázat megva-

lósításából zenei cd-kel, népviseleti ruhákkal, szakkönyvekkel bővült eszközállomá-

nyunk. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok szá-

mára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag érté-

keivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, ki-

állítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi 

óvodai csoportban életkoruk-

nak megfelelően. 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek élet-

korához közel álló 

hungarikumok megismerése 

kerüljön dokumentálásra, je-

lenjenek meg a keresztény 

kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi cso-

portban. 

 

Élményszerzés, témákhoz kapcsolódó előzetes ismeretszerzés a projekteket, a témafel-

dolgozásokat megelőzően. A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, helyi értékeivel 

való megismerkedés a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. A 

város múltját, jelenét bemutató kiállítások, rendezvények látogatásával a gyermekek 

élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek „Lovas vagyok hej, a paripám pej!” rendezvé-

nyünket színesítik. 

A Pusztai Rókák nomád hagyományőrző Egyesülettől Benéné Lajtos Katalin– a kunok 

életmódjának, hagyományainak bemutatása- íjászat, Kovács Bence citera zene. 

 

A hungarikumok közül a nagycsoportosaink, akik részt vettek a Barangoló rendezvé-

nyünkön a Múzeumban megismerkedtek az őshonos állatokkal, a magyar kutya fajták-

kal, melyet a további ismeretbővítés, helyszíni látogatás követett. 

Hagyományosan megjelenik az óvodai életünkben az Advent, a Karácsony és a Hús-

vét. 

„Öko birka” bábkészítő pályázatra évek óta alkotásokkal pályázunk. (Karcagi birkafő-

ző rendezvény) 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus tovább-

képzések teljesítése valósul-

jon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani 

megújító képzéseken való 

részvétel 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek 

adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adap-

tációjának támogatása 

 

A POK által szervezett tanfolyamokat lehetőségeinkhez képest igyekszünk kihasználni. 

 

 

 

 

 

 

 

A kidolgozott jó gyakorlatok megismertetésével bemutatjuk, milyen módszerekkel 

dolgozzuk fel a Nagykunság értékeit és hagyományait az óvodáskorú gyerekekkel 

interaktív formában, játékos tevékenységeken keresztül, múzeumpedagógiai módsze-

rekkel gazdagítva. 
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5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a 

néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink 

váljanak ismertté nevelőkö-

zösségen belül. 

 

 Kerüljenek dokumentálásra 

újabb megvalósított jó gya-

korlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra 

megvalósított jó gyakorlata-

ink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a ki-

dolgozott, megvalósított 

módszerek, gyakorlatok 

 

 Jelenjenek meg újabb tevé-

kenységi területek a jó gya-

korlataink között. 

Ebben a nevelési évben nem vállaltunk bemutató foglalkozás vezetését kolléganőim-

mel közösen. 

 

 

NTP-OTKP-18 - A kunok útját járva - című nyertes pályázati program program bemu-

tatása PPT formájában,a kézműves szakmai munkaközösség keretein belül. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehet-

séggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehető-

ség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli 

magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek 

folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredmé-

nyes megvalósítása érdeké-

ben. 

 

 Szakmai munkaközösség ve-

zetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Okta-

tási Központtal szoros szak-

mai együttműködés valósul-

jon meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

 Országos Óvodai Tehetség-

segítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Ta-

náccsal az együttműködés 

keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakor-

latok megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcso-

latok kialakítása 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal elősegí-

tik a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását 

 

 

 

 

A szakmai munkaközösség vezetők: óvodánkból: a Kézműves szakmai munkaközös-

ség vezetője Nagy Tiborné, aki rendszeresen részt vesz a munkaközösség vezetők 

értekezletén, ahol a munkaközösségek munkájának megismerése, programok egyezte-

tése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek feltárása zajlik. 

 

 

 

 

A tehetségműhely vezetők a tervezetteknek megfelelően részt vesznek értekezleten, 

ahol az együttműködésen túl a pályázatok figyelése írása, pályázati programok közös 

megvalósítása, a tehetségfejlesztő műhelyek dokumentációjának áttekintése, szükség 

esetén módosítása valósul meg. 

 

 

 

Erdei Hajnalka Tünde szaktanácsadó látogatása Erdei Krisztina óvodapedagógushoz. 

 

 

 

 

 

Az OOTT-vel szoros kapcsolatot ápolunk. Ebben a nevelési évben közös programot 

nem valósítottunk meg, de az OOTT rendezvényein rendszeresen jelen voltunk. A 

KTTT NTP-HTTSZ-19-0013. pályázati program keretén belül több szakmai programot 

is szervezett a járványhelyzet kihirdetéséig. 

A KTTT honlapját folyamatosan bővítettük, frissítettük. 6 tehetséges volt óvodás 

gyermekünk életútját mutatták be óvodapedagógus kolléganőink, 

valamintpartnerintézményeinkkel közösen 4 jó gyakorlat került bemutatásra. 

 

2019.11.07-én a Lépésről - lépésre programmal dolgozó óvodák szakmai tanácskozásá-

ra került sor Budapesten, ahol az országból, valamint a határon túli óvodákból érkező 

kollégák osztották meg tapasztalataikat. 
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7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös Zöld 

Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok be-

nyújtása 3 évenként 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon va-

ló aktív részvétel 

Óvodánk 2019-ben harmadik alkalommal pályázott a Zöld Óvoda címért, melyet a 

következő 3 évre elnyertünk.  

Az elkötelezettségi nyilatkozatunk alapján kiemelten kezeljük óvodai életünk minden-

napjaiban a környezeti nevelést, a gyermekek környezettudatos magatartásának fejlesz-

tését, a szülők szemléletének alakítását, formálását a fenntarthatóság jegyében. 

A zöld jeles napokról való megemlékezéseket a továbbiakban is a gyermekek életkori 

sajátosságának és egyéni érdeklődésének megfelelően változatos tevékenységeken 

keresztül dolgozzuk fel. 

A környezetvédelemhez, fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó városi és országos 

szintű akcióprogramokba a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően az óvoda-

pedagógusok által szervezett színes tevékenységeken keresztül bekapcsolódunk. Már 

meglévő ismereteinket, jó gyakorlatunkat, módszereinket átadjuk új kollégáink számá-

ra. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képesek, 

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értéke-

lések tárják fel az erőssége-

ket, és az egyéni fejlődési le-

hetőségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó 

szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesül-

jön. 

 

 Külső szaktanácsadói szol-

gáltatások igénybevétele vál-

jon a pedagógusok igényévé. 

Tagóvoda szinten megvalósulnak az ellenőrzések a tervezetteknek megfelelően. Az 

ellenőrzések során az erősségek, a fejleszthető területek feltárását követően, közösen 

fejlesztési javaslat megfogalmazása történik az egyéni fejlődés érdekében. 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támogató szerepe folyamatos volt 

az év során. Szükség esetén szívesen álltak rendelkezésünkre.  

 

 

 

Erdei Krisztina szaktanácsadói látogatása valósult meg,2019. 10.17.-én. 

Látogató: Erdei Hajnalka Tünde 

Látogatás célja: A pedagógus szakmai tudásának gyarapítása, gyakorlati munkájának 

megsegítése, a beazonosított kompetencia terület fejlesztése érdekében. A minősítésre 

való felkészülés segítése. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetség-

gondozásban 

 A tehetséggondozás teljes 

körű megvalósítása vala-

mennyi óvodában. 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmeg-

valósításának vezetői támo-

gatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 

3 évenként kerüljön sor 

. 

3 tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek tehetség- gondozása, 

logikai-matematikai,gyermektánc és kézműves területeken.A tehetségígéretes gyerme-

kek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük és végzettségüknek megfelelően 

végezték. 

A tehetségműhelyek megvalósított szakmai programjai dokumentálásra kerül-

tek.Kovácsné Czigle Erika,Nagy TibornéNTP. pályázat írásában vett részt, abenyújtott 

pályázat elbírálása folyamatban van. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a 

nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai 

gyakorlatán mentori felada-

tok ellátása 

 Gyakornokok mentori felada-

tainak ellátása 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalat-

csere váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozá-

sok keretében bemutató fog-

lakozások tartása. 

Vámosi-Kovács Ágnes – I.évf. hallgató- az DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 

Kar. Mentora: Nagy Tiborné, Molnárné Kovács Ildikó - DE, Hajdúböszörmény II. 

évfolyam. Mentor: Kovácsné Czigle Erika, Erdei Krisztina gyakornok – mentora: 

Andrási Tiborné 

 

A gyakornoki szabályzatban előírt dokumentumok vezetése,tapasztalatcsere valósult 

meg a gyakornokok, valamint mentoraik között. 

 

 

Ebben a nevelési évben nem tartott senki bemutató foglalkozást munkaközösségi fog-

lalkozás keretében. 
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11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pe-

dagógiai Programban megfo-

galmazott célkitűzések, fel-

adatok eredményes megvaló-

sításával érjük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrása-

ink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesíté-

sével. 

Az egyenletes leterheltség figyelembevételével feladatainkat megosztva, egymást 

segítve érjük el céljainkat. 

 

 

 

 

A törvénynek megfelelően biztosítottak a humán és tárgyi erőforrásaink. 

 

 

8. Gyermekvédelmi felelős neve: Kovácsné Czigle Erika 
 

 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

      

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, eredmé-

nyei 

     

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Nagy Tiborné 

Csoport létszáma: 8 fő 

Foglalkozás időpontja: kedd-csütörtök 10:45-11:15-ig  

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 
Munkaközösség 

neve 
Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Vezetői mk. Gulyás Ferencné 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérésének segítése. Az intéz-

ményvezető munkájának segítése, támogatása. Szakmai kapcsolatok építése, 

támogatása 

Lépésről –lépésre 

szakmai mk. 

Erdei Krisztina, Kovácsné 

Czigle Erika, Nagy Tiborné, 

Szűcsné Bon Viktória 

A foglalkozások oldott hangulatúak voltak. A Barangoló rendezvény előkészíté-

se, megvalósítása sikeres volt. A 4 tagintézményből résztvevő gyerekek megis-

merkedhettek a Kunsági emberek hagyományaival, népi kultúrájával, valamint a 

kunok letelepedésének történetével.  

Gyermekvédelmi 

mk. 
Kovácsné Czigle Erika 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. A hátrányos, a 

halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek-

kel kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvé-

delem területén történt törvényi változások megismertetése, átadása a kollégák-

nak. A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának segítése óvodákon belül. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

107 

 

Környezeti mk. Erdei Krisztina 

A kerékpáros vetélkedő új helyszínen, új szervezési formában valósult meg, 

amely szélesebb körben szolgálta a kerékpározás népszerűsítését. 

A jó gyakorlatok kidolgozásának előkészítése megtörtént, az összedolgozásának 

folyamatánál tart.  

Az udvari játékok során a természet – környezet megfigyelését szolgáló játékok 

gyűjtése további feladat.  

Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a környezettudatos 

szemléletformálása az óvoda dolgozói, a gyermekek, a gyermekeken keresztül a 

szülők körében. 

Kézműves mk 
Nagy Tiborné, Kovácsné 

Czigle Erika 

Ötletek, ismeretek átadása, az igényes, esztétikus kézműves alkotás képességé-

nek további mélyítése a műhelytevékenységek közben. Az intézményünkben 

folyó pedagógiai munka szakmai segítése, fejlesztése a vizuális nevelés területén. 

 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Gulyás Ferencné Vezető óvodapedagógus 

Az intézmény vezetőjeként az intézmény folyamatos és 

magas szakmai színvonalon megvalósuló működését 

irányítja. Szakértői feladatokat lát el. 

 

 

14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely 

neve 

Tehetségterület Tehetségműhely vezetője Tehetségműhely 

létszáma 

Időpont, időkeret 

 

Kreatív kuckó 

Térbeli – vizuális tehet-

séggondozó műhely 

 

Nagy Tiborné 

 

10 fő 

heti 1 alkalommal,hétfő 

15:45-16.30 

Logi kuckó logikai-matematikai 
Gulyás Ferencné, Kovács-

né Czigle Erika 
10fő 

heti 1 alkalommal,kedd 

15:45-16.30 

Mákszem 

Testi kinesztetikus, gyer-

mektánc tehetséggondozó 

műhely 

Kunné Nánási Mónika 17fő heti 1 alkalommal,  kedd 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 

Képzés idő-

pontja/Képzés 

időtartama 

Képzés szervezője 
Képzés finan-

szírozása 

Gulyás Ferencné Óvodapedagógiai Évindító konferencia 
2019.09.04. 

6.5 óra 
Mód –Szer - Tár 

költségvetésből 

finanszírozott 

Erdei Krisztina 

 

 

Közösségi Újraélesztési és Elsősegély 

nyújtási 

Tréning Országos Mentőszolgálat 

szervezése által:„ 

2019.11.28. 

 

Országos Mentőszol-

gálat 

 

térítésmentes 

Erdei Krisztina 
„Tehetséggondozás az óvodában” 30 

órás képzés Esélyteremtő Óvoda 
2020. 03.04. 

Magyar Tehetségsegí-

tő Szervezetek Szö-

vetsége 

(MATEHETSZ) 

térítésmentes 

Erdei Krisztina 

Szakmai Fórum előadásai: 

1.Logopédiai előadás Előadó: Pásztorné 

Parádi Emőke. 

2020.02.04.  térítésmentes 

Nagy Tiborné 
Érzelmi, értelmi, szociális képességek. 

Előadó: Csibi Enikő. 
2019.12.03.  térítésmentes 

Kovácsné Czigle 

Erika, Szűcsné Bon 

Viktória 

Mozgáskoordinációs elmaradások. 

Előadó: Varga Judit. 
2019.12.10.  térítésmentes 
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16.  Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

 

Ebben a nevelési évben nem vállaltunk szakmai program megvalósítást a Megyei Őszi Pedagógiai 

Napok keretében, viszont kolléganőim a tagóvodákban megszervezésre került programokon részt 

vettek. 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.11. 

 

„Barátaink az állatok” – 

Külső világ tevékeny 

megismerése – matemati-

kai tapasztalat szerzéssel 

MIEO Kinizsi 

útiÓvoda 
Erdei Krisztina 

 

2019.10.22. 

A mérték, érték az ökoló-

giában – ökológiai szem-

léletformálás 

MIEO Kinizsi 

úti Óvoda 
Kovácsné Czigle Erika 

Az ökológiai lábnyom szere-

pének megismertetése az 

óvodás korú gyerekekkel a 

játékos tanulásszervezés 

módszereinek alkalmazásá-

val. Projektrendszerű feldol-

gozással a takarékosság, a 

mérsékletesség, ok-okozati 

összefüggéseinek érzékelteté-

se a fenntarthatóság érdeké-

ben. 

 

 

 

16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai prog-

ram neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

     

 

 

17.  Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferen-

cia, program neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.28. 
Tanévnyitó konfe-

rencia 
Szolnok 

Gulyás Ferencné 

 

Tájékoztató a köznevelési rendszer 

fejlesztéséről. Az OH főbb felada-

tai a 2019/2020- as tanévben 

Szolnoki POK feladatai a 

2019/2020-as tanévben 

2019.08.29. 

 

Óvodai szakmai 

értekezlet 

Szolnok Szolnoki 

Műszaki Szakkép-

zési Centrum 

Gulyás Ferencné 

Hová lett az óvodai játék? Az vodai 

játék környezetkultúrája Előadó Dr. 

Pálfi Sándor 

Hol rejtőzik a játék az Alapprog-

ramban?Előadó: eszes Tamásné 

Bábok, bábok sorakozzatok Elő-

adó: Csomorné Tóta Rita,  Párhu-

zamos tevékenységekben rejlő 

lehetőségek….Előadó: Kissné 

Kocsi Mária,  A pedagógiai munka 

eredményes vezetői irányítá-

sa.Előadó: Ferenczné Teleky Éva 
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2019.09.04. 

Óvodapedagógiai 

Évindító Konferen-

cia 

Miskolc 
Gulyás Ferencné 

 

2019/2020-as nevelési év aktuális 

feladatainak gyakorlati megsegítése 

 

2019. 11.05.-

11.07. 

XXI. Országos 

Közoktatási Szakér-

tői konferencia 

Hajdúszoboszló 

Gulyás Ferencné 

 

 

Az oktatás átalakulása a tudástarta-

lom és a mesterséges intelligencia 

korában 

2019.12.03. 

Szakmai értekezlet 

bázisintézmények 

vezetői számára 

Szolnok Gulyás Ferencné 

Bázisintézményi – hálózat műkö-

désének értékelése 2017-től napja-

inkig 

Az OH Bázisintézménye 2020 cím 

elnyerésére kiírt pályázati felhívás 

ismertetése 

 

 

18. Pályázatok megvalósulása 
 

MATEHETSZ pályázatok 

 

 A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács és a Madarász Imre Egyesített Óvoda, mint társszervező 

vett részt a „Meghívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására” IV. a „Tehetségek 

Magyarországa” című OPER 23435 azonosítószámú projektben. 

A pályázat megvalósításának programfelelőse: Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott gyermektánc 

oktató, ált. int. vez. helyettes volt. 

A pályázatban segítő programfelelőse: Gulyás Ferencné intézményvezető asszony 

A pályázat megvalósításának ideje: 2019. szeptember 16. – 2019. november 22. 

A pályázat sikeresen megvalósult. A gyermekek a műhelyfoglalkozás keretén belül megismerkedtek 

az ősz ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokkal, népi hiedelmekkel. Kiegészítő tevékenységként a 

szüreti mulatságon helyi népi kismesterek munkáiba nyertek betekintést. A pályázati program keretén 

belül kötelezően megvalósítandó program volt a pályaorientációs nap szervezése, melynek keretén 

belül a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói látogattak el intézményünkbe és nyertek 

betekintést az óvodában folyó szakmai munkába. 
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Zöld Óvoda pályázatok 

 

Ebben a nevelési évben 2019. szeptember 05-én nyújtottuk be harmadik alkalommal a Zöld Óvoda 

pályázatunkat, mely sikeres elbírálásban részesült, így 2020 januárjában vehettük át az elismerő ok-

levelet óvodánk részére újabb három évre. 

 

 

19.  Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Gulyás Ferencné 

Partneri mérő team Erdei Krisztina 

Ösztönző team Szűcsné Bon Viktória 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Kovácsné Czigle Erika 

Ellenőrzés team Nagy Tiborné 

Teljesítményértékelő team Nagy Tiborné 

 

20.  Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 

A látogatások célja:  

- Dokumentumok precíz, napra kész vezetése, határidőre való elkészítése 

- Látogatások a csoportokban: 

 A terem berendezése a Lépésről –Lépésre program szellemiségét tükrözi, megjelennek 

a tevékenységközpontok, piktogramok, a projekt témának megfelelő képek, játékok, 

eszközök, témához kapcsolódó dekorációk. 

 Beszoktatás ütemezése, szülők bevonásának lehetőségei. 

 Az egészséges életmód alakítása, az önkiszolgálás, felelősi rendszerek kialakítása. 

 A témák, projektek feldolgozása során megvalósul-e a téma sokoldalú feldolgozása, 

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

készségeik, képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek- e a gyer-

mekek kíváncsiságára, érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

 Az étkezés feltételei a gyermek csoportok számára megfelelőek-e? 

 A rendezvények lebonyolítása, szervezettsége megfelelőek- e, hogyan történnek a szü-

lők bevonásai? 

 A játék – szabad játék feltételei adottak-e a csoportokban, milyen a csoportok szokás 

és szabályrendszere? 

 A főiskolai hallgatók felkészültsége, írásbeli munkája megfelelőek-e? 
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- A nevelőmunkát segítők hogyan kapcsolódnak be a csoportok mindennapjaiba, milyen a 

munka megosztása. 

- Az étkeztetés során az ételek kiosztása, adagolás a HCCCP dokumentumokban rögzítettek. 

- A takarítások, fertőtlenítések naprakészek, ütemezettek. 

 

Összegzés:A pedagógiai- szakmai munka végzése megfelelő, a gyermekek ellátása biztosított. A 

csoportokban dolgozó kollégák együttműködnek egymással, közösen dolgozzák ki a projektjeiket, 

gyűjtenek újabb játéktémákat, élményszerzési lehetőségeket.A tanügyi és pedagógiai dokumentáció 

vezetése pontosan, tervszerűen valósult meg. Az esélyteremtés módszerei gazdagodtak.A gyermekek 

képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

 

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

dok számára lehetőséget biztosítanak, hogy bekapcsolódjanak az óvodai életbe. 

A takarítások, fertőtlenítések az utasítások alapján napra készen valósultak meg. 

 

Kiemelném Kovácsné Czigle Erika és Nagy Tiborné munkáját, akik főiskolai hallgatók gyakorlatát 

mentorállták és készítették fel.Nagy Tiborné a kihirdetett vészhelyzet ideje alatt a „Karcagi óvodások 

tarka-barka percei” oldalán töltött fel a megadott projekteknek megfelelő tartalmakat, koordinálta az 

online felület működését. 

 

 

21.  Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

A kihirdetett vészhelyzet és rendkívüli szünet időszakában gondoskodtam az előírások, utasítások 

betartására, megvalósítására, a dolgozók munkájának koordinálására. A szülők a dolgozók folyama-

tos, napra kész tájékoztatása, az intézményvezetővel, vezetőtársakkal folyamatos információ csere. 

A rendkívüli szünet ideje alatt biztosított volt az ügyeleti csoport működtetése, valamint a napi étke-

zést igénylők számára az ételosztás lebonyolítása. 

 

Az ügyelet ideje alatt minden csoportban zárt csoport formájában kapcsolatot tartottunk a szülőkkel, 

a gyermekek számára játékötleteket, mesét- verset osztottunk meg, amely segítette az otthon a sza-

badidő hasznos eltöltését, az iskolai életre való előkészítést. 

A járványügyi helyzetben mindennapi adatszolgáltatást végeztem. 

 

A rendkívüli időszakban mindenki munkájával elősegítette a nehéz helyzet enyhítését,maszkok var-

rása, ügyeleti csoport működtetése, játék ötletek gyűjtése, megosztása az on-line felületen, a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” felületen a meghatározott projekt témának megfelelő tartalmak feltölté-

sével segítette a családokat, színesítette a gyermekek mindennapjait. 

 

Május 25 - től ismét megnyitottuk az óvodánkat, melynek során törekedtem az élmény gazdag óvodai 

élet megszervezésére. A nyári életet az intézményben működő 5 tábori programjából összeállított 

projektet valósítottuk meg, a helyi lehetőségek, a gyermekek érdeklődésének megfelelően. 
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22.  Intézkedési terv megvalósulása  

 
Fejlesztendő területként jelent meg az 1.6. kompetencia alapján Az ellenőrzés működése az intéz-

ményben. 

A jól működő gyakorlat megőrzése mellett az ellenőrzési rendszer felülvizsgálata, szükség esetén 

módosítása a hatékony pedagógiai – szakmai munka érdekében. az ellenőrzés dokumentációjának 

felülvizsgálata. 

A tanév elején felülvizsgálatra került az intézményben működő ellenőrzési rendszer, annak dokumen-

tálása. Az ellenőrzés tapasztalatainak rögzítésére korábban a csoportnaplók, HCCCP dokumentumok 

szolgáltak. 2020 januárjától bevezetésre került az Ellenőrzési napló, melybe tagóvodánként rögzítésre 

kerül az ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés területe, helyszíne, ellenőrzés tapasztalatai, az ellenőrzést 

végző személy neve, munkaköre, az ellenőrzött személy neve.  

A dokumentálás várható eredménye, hogy meghatározottak lesznek az ellenőrzéseket követő ered-

mények, fejlesztendő területek. 

 

Karcag, 2020. augusztus 05. 

 

 

                                                                                                            Nagy Tiborné  

óvodapedagógus 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: MIEÓ Csokonai úti Óvodája 
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Kiemelt célok megvalósulása  
 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2019- 2020. évi minősítési tervbe bekerült pe-

dagógusok felkészülésének támogatása. 

 

2019. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre 

felkészülés (vezetői, intézményi) 

Benéné Kecskeméti Anna tagintézmény vezető 

Tanfelügyeleti, intézményi ellenőrzése 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 
 Krézné Szabó Katalin 2019. dec. és H. Tóth János-

né, 2019. dec. Benéné Kecskeméti Anna 2020. jan. 

21. 

 önértékelése sikeresen megvalósultak. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: a játék 

 

 

 Az udvari játék tudatos megszervezése. 

 A szabad játék szükségletként elfogadása. 

 A saját alkotású játékeszközök készítése. 

 A bábjáték szerepe. 

 Fejlesztő játékok. 

 Párhuzamos tevékenységek. 

2019-2020 évi elért eredményalapján: 

 

OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

 

Esélyteremtő óvoda kialakítása (Kinizsi, 

Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa) 

 

Kisgyermekkori nevelés támogatása – képzése-

ken megszerzett ismeretek, tapasztalatok beépí-

tése a Pedagógiai Programba, a nevelési gyakor-

latba 

Továbbképzéseken részt vettünk. 

Önértékelés alapján: 

SNI gyermekek ellátásában együttműködések 

erősítése – munkaközösség alakítása, teamek, 

esetmegbeszélő csoportok, belső képzések 

Löveiné Ibolya a Kerekerdő munkaközösség tagja. A 

gyógypedagógusok rendszeresen fejlesztő foglalkozásokat 

tartottak, a csoportban a fejlesztési naplók alapján tartották a 

fejlesztéseket. 

 

 

1. Működési terv megvalósulása  
 

 Volt-e változás a tervhez képest? (igen/nem) Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje 

 

Igen 

 

 

Márc. 16- Járványhelyzettel kapcsola-

tos rendkívüli intézkedések szerinti 

munkavégzés, ügyelet szervezése 

Szünetek 

 Téli szünet 2019.12.23-. 2020.01.03. 

 Tavaszi zárva tartás: 2019.04. 09-

04.14. 

 Nyári zárás:2019. 07-08. 
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Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

 

2019. 09. 17. 

 

 2019. 09. 24. Összevont és csoport szülői értekezlet 

 Csoport szülői értekezletek 

(2019.dec.11.,2020.febr.11.) 

Témája 

Új dolgozónk köszöntése:  

Buzalka Nagy Anna ped. asszisztens 

Köszönet: 

 Nyári nagy takarítás során nyúj-

tott aktív munkához, a dajka 

néniknek 

 Az ügyeletes óvodában dolgozó 

óvó néniknek 

Szakmaiságunkról: 

 Koncepcionális változások a 

köznevelési törvényben 

 Őszi POK napok bemutató vál-

lalása: Pintér Dóra 

 Pedagógus igazolvány a ped. 

asszitensnek is jár. 

 Szünetek (téli, tavaszi, nyári) 

 Nevelési értekezlet témája: 

fenntarthatóságra nevelés, játék 

 Összevont és csoportszülői ér-

tekezletünk időpontjának 

egyeztetése 

 Erdei Czégény Szilvia szociális 

segítő, segíti munkánkat. 

 A tankötelezettségről 

 Lurkó köszöntő kiscsoportosa-

ink köszöntése 

 Őszi galéria avató ünnepség-

Ábrahám Anett 

 Szakmai művészeti munkaköz. 

bemutató: Benéné Kecskeméti 

Anna 

 Bemutató foglalkozás a Katica 

csoportban a Fenntarthatóság 

jegyében: Pintér Dóra, Benéné 

 Megyei bemutató: Pintér Dóra, 

Benéné Kecskeméti Anikó 

 Kelj fel Jancsi 

 Ovi gála-Bóbita csoport- Lövei 

Gáborné, H. Tóth Jánosné, 

Ecsediné Boldizsár Szilvia 

 Őszi koncert KÁIAMI részvé-

telével 

 Európai Hulladékcsökkentési 

hét-ruhabörze megszervezése 

 Mézes reggeli-Ábrahám Péter-

rel 

 Téli galéria megnyitó-

Pinczésné Soós Gyöngyi- kék-

festő anyagok bemutatója 

 Téli koncert KÁIAMI részvéte-

lével, a tehetség műhelyeink 

bemutatkozásával 

 Résztvevők köre:  

Földváriné Simon Ilona igazgatónő Karcagi Nagykun Reformá-

tus Iskola 

 Kun Jánosné Katolikus hitoktató 

 Erdei CzégénySzilvia-szociális segítő 

 Kolléganőim bemutatása az összevont szülői értekez-

leten 

 Óvodánkat érintő koncepcionális változások a közne-

velési törvényben 

 Óvodai nevelés országos alapprogramjából fontos 

dolgok kiemelése 

 Programunkról 

 Tevékenységeinkről 

 Tehetséggondozó műhelyeinkről 

 Tartásjavító tornáról 

 Fejlesztő foglalkozások 

 Óvodai és intézményi szintű rendezvényeinkről 

 Házirendünk ismertetése 

 Hitéletre nevelés 

Csoport szülői értekezletek: 
a saját csoportjukban, életkori sajátosságoknak megfelelően, 

szülői kéréseknek,rendezvényeknek, aktualitásoknak megfelelő 

témák (iskolaérettség, beszoktatás, napirend, hetirend) feldolgo-

zására került sor, 

 SZMK vezetők választása. 

 

Rendkívüli szülői értekezlet: szülők tájékoztatása az Nkt. 2011. 

évi CXC. törvény megismertetése a tankötelezettség kezdetével 

kapcsolatos eljárásokról.  

Óvodai nevelés Országos Alapprogramjából a fontos rendelke-

zések kiemelése. 

 

Az első félévi eredmények értékelése a következő félévi prog-

ramok ismertetése és egészséges életmódra nevelés fontossága 

az óvodai nevelésben. 
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Névnaposaink köszöntése 

 

2. félévi munkatársi értekezlet 

Az előző félévi programjaink megvalósu-

lásáról.  

Köszönetnyilvánítás a kolléganőknek 

2020. 

 

 Farsangok csoportonkénti meg-

szervezése  

 Egészségnap- Hegedűs Ilona 

doktornővel és kollégáival 

 Főiskolai hallgató, 

Rauschenberger Zita fogadása a 

Bóbita csoportban - H. Tóth Já-

nosné 

 Tehetség műhelyeink működé-

séről  

 Tartásjavító tornáról 

 Gyermekvédelmi felelős 

 Fejlesztésekről 

 Hitéletre nevelésről 

 

Pedagógiai vezetési elképzeléseimről 

 Hatékony együttműködés 

 Felelősi rendszer 

 

Programok:  

 Adatkezelési oktatás 

 Budapesti művészeti konferen-

cia 

 Könyv bemutató a Dérynében 

 Rendszeres orvosi vizsgálat 

 Tűz és munkavédelmi oktatás 

 Iskolai bemutató órákra látoga-

tás megszervezése 

 Udvari játékok ellenőrzése 

Pedagógiai vezetési elképzeléseimről 

 Hatékony együttműködés 

 Felelősi rendszer 

 

Névnaposaink köszöntése 

Résztve-

vői 

 

Óvodapedagógusok, nevelő munkát 

segítő dolgozók, fűtő-karbantartó, köz-

foglalkoztatott dolgozók, rehabos dolgo-

zó. 

Szülők, óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő dolgozók, 

 

Felelős Benéné Kecskeméti Anna 
Óvodapedagógusok, 

tagintézményvezető 

 

 

Megvalósítás 

 

 

Mindkét munkatársi értekezlet jó hangu-

latban telt el, a feladatokat közösen meg-

beszéltük a felelősöket kiválasztottuk, 

ezen esték jó csapatépítőnek bizonyultak. 

Minden csoportban a szülőkkel össz-

hangban, véleményüket, kérésüket figye-

lembe véve terveztük a tanévet, program-

jainkat. 
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Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

 

 

 

 

 Nemzeti ünnepeinket az SZMSZ-ben meghatáro-

zottak szerint minden óvodai csoport megünnepel-

te.  

 Nemzetünk legnagyobb hazafias ünnepét, a mód-

szereink változatos alkalmazásával, elősegítettük a 

gyermekeink aktivitását és folyamatos érdeklődé-

sét. Ezáltal hozzájárultunk az ünnephez fűződő po-

zitív viszony kialakításához, nemzeti értékek át-

örökítéséhez, megőrzéséhez. 

 Ellátogattunk a városunkban található szobrokhoz, 

óvodásaink életkorához megfelelő, ünnepet méltató 

dalokkal, versekkel, tablókészítéssel megemlékez-

tünk az alkalmakról. Gyűjtő munkába a szülőket is 

bevontuk. 

 

Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megnevezése, 

időpontja 
Felelős/ résztvevők köre Időpont Megvalósítás 

Őszi ovigaléria meg-

nyitó 

Benéné K. Anna Tagóvoda 

vezető, Ábrahám Anett kolléga-

nőnk, SZMK vezetők, nagycso-

portosaink, és óvó nénik, dajka 

nénik, 

2020. október 3. 

Megismerkedteka gyerekek a festőművészet 

sokszínűségével, mindezt, művészeti keretek 

között tették.A kiállításra meghívókkal készül-

tünk. 

Őszi ovikoncert meg-

tartása 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 

pedagógusaival és növendékei-

vel.Óvodapedagógusok és a 

nagycsoportosok 

 

2019. okt.18. 

 

 

 

 Igényes zenei élményhez juttatjuk gyermeke-

inket.Hozzászoktatjuk nagycsoportosainkat, 

hogy élvezettel hallgassanak zenét, művészi 

fogékonyságuk fejlődjön. Hangszerek bemuta-

tója és kipróbálására is lehetőség volt. 

Gyermek közösséggel kapcsola-

tos hagyományok 
Felelős Megvalósítás 

Gyermekek névnapja Óvodapedagógus Csoportjainkban megünnepeltük gyermekeink születés- és 

névnapját. Az ünnepelteket kedvenc verssel, dallal és aján-

dékkal köszöntettük Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 

 

 

Lurkó köszöntő mesével- zenével 

 

 

 

 

 

Mikulás várás 

dec. 6-án 

Óvodapedagógus 

Óvodánk újonnan érkező gyermekei találkozhatnak óvodánk 

nagy közösségével. Szüreti köszöntő műsorral készültek erre 

az alkalomra óvodánk Katica csoportosai Táncház zárta az 

ünnepi alkalmat. 

Az SZMK vezetésével minden csoportban sikeresen megva-

lósult. A Mikulás személyének, Rigó Zoltánnak felkérése és 

az ajándékcsomag elkészítése volt a feladatuk. 

A gyermekek érzelmi előkészítése az adventi időszakra: 

versekkel, mondókákkal, dalokkal. 

Minden csoport a saját esztétikus környezetében várta az 

ünnepeket. 

 

Advent 

Karácsonyvárás 

Óvodapedagógus 

Megismertettük gyermekeinket az advent jelképeivel. Koszo-

rú, adventi naptár. 

Mindennap készült minden csoport, a gyermekek fejlettségé-

nek megfelelően énekekkel, versekkel a Mikulást és a kará-

csony várására. Minden csoport ültetett Luca búzát. Az ünne-

pi készülődés étkezési szokásaival is megismerkedtek, szüle-

iknek, testvéreiknek, ajándékokat is készítettek. 

Farsang Óvodapedagógus 

A farsangi mulatság, a tavaszvárás ősi ünnepe, minden cso-

portunkban megrendezésre került, jelmezekbe öltöztek a 

gyerekek, a nagyobb csoportokban a szülők is részesei voltak 

a mulatságnak. 
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Téli ovigaléria meg-

nyitója 

Benéné K. Anna Tagóvoda 

vezető 

Pinczésné Soós Gyöngyi népi 

iparművész 

SZMK vezetők, nagycsoporto-

saink, és óvó nénik, dajka nénik, 

2019. dec.9. 

 

 

 

 

 

Téli galéria megnyitó ünnepség Pinczésné Soós 

Gyöngyi népi iparművésza kékfestő anyaggal 

ismertette meg a gyermekeinket, megmutatta, 

hogyan készül a népi baba.A szülők bevonásá-

val, készítettek is. A néphagyomány megisme-

résével, azokhoz való kötődésük erősítése.  

Téli koncert 

Benéné K. Anna Tagóvoda 

vezető 

Zenemanók, Házi Sárai Mária és 

növendékei, szülők, kolléganők 

gyerekek 

2019. dec.17. 

Élő előadásban hallhatnak a gyermekek hang-

szeres és énekes zeneműveket, melyekkel 

segítjük, hogy megismerjenek „csak tiszta 

forrásból” származó zenéket. 

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény megne-

vezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

 

Lurkó köszöntő mesé-

vel, zenével 

 

 

 

Pánti Ildikó önk. képv. asz-

szony,Benéné Kecskeméti 

Anna tagóv. vez, óvodapeda-

gógusok, ped. asszisztens, 

dajka nénik, kis csoportos 

gyermekeink szülei 

2019. szept. 30. 

 

 

 

 

 

Hagyomány óvodánkban, hogy az újonnan 

érkező kisgyermekeink egy szépen feldíszí-

tett kapun lépnek be szüleikkel. Befogadjuk 

őket óvodánk nagy közösségébe. Mesével, 

zenével, táncházzal köszöntöttük őket. 

Tehetség-műhelyeink: 

Aprólábak, Aprókezek, 

Tátika bemutatkozása 

szülőknek 

Benéné Kecskeméti Anna 

tagóv. vez.  

Szarka Péterné 

Pintér Dóra 

2019. dec. 17. 

Az óvodánkban három tehetséggondozó 

műhely működik, mely Adventi ünnepsé-

günkön bemutatta a szülőknek és az érdeklő-

dőknek a tehetség műhelyben végzett tevé-

kenységeit. 

A félévben készült alkotásaikból kiállítást 

rendeztek be az ovigalériában a kézműves 

műhely tagjai Rövid bemutatkozó műsorral 

készült a zeneovi és a gyermek táncműhely 

közösen.  

    

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemléke-

zés 

 

Autómentes világnap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld világnapja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi vi-

lágnap 

 

 

Óvodapedagógus 

 

2019. október 24. 

 

 

 

2019. október 15. 

 

 

 

 

 

 

 

2020. április-május 

Az Aprólábak tehetséggon-

dozó műhely tagjai és a 

szülők a berekfürdőiDániel 

farmon jártak 

 

Lombkorona tanösvényen 

jártunk, 

 

Állatorvosi rendelőben vé-

geztünk megfigyeléseket 

 

Óvodánk 

kiskertjeinekrendbetétele, 

palántázás, ültetés a korona 

vírus járvány miatt a dolgo-

zókkal történt 
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Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma 
Intézményi rendezvények       Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek – 

szülők) 

 

Konczné Pecze 

Margit, 

H. Tóth Jánosné, 

Lövei Gáborné, 

Benéné Kecskeméti 

Anna 

 

2019. szept. 09. 

 

 

A városi rendezvényen második 

helyezét értünk el.  

12 gyermek, 4 

felnőtt 

 

 

 

 

Ovigála 

Lövei Gáborné 

H. Tóth Jánosné 

Ecsediné Boldizsár 

Szilvia 

 

2019. nov. 11.  

 

 

 

A Déryné Kulturális központban 

került megrendezésre. 

A Bóbita csoport „Gézengúzok” 

c. műsor 

 gyermek (Bóbita) 

8 óvodapedagógus,  

4 dajka, 

ped. asszisztens 

 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

 

Margaréta csoport 

Bóbita csoport 

 

 

Bóbita csoport 

Katica, Pitypang, Margaréta 

 

 

Tehetségműhelyek bemu-

tatkozása 

 

 

 

Konczné Pecze Margit, 

Szarka Péterné, Lövei Gá-

borné, H. Tóth Jánosné 

 

Benéné Kecskeméti Anna, 

óvodapedagógusok, szülők, 

gyerekek 

 

Benéné Kecskeméti Anna, 

Szarka Péterné, Pintér Dóra 

 

2019. február 27. 

 

 

 

2020. február 3. 

 

 

 

  2020. december 17. 

 

 

 

 

Farsang együtt a szülőkkel 

 

 

 

Egészségnap Dr. Hegedűs Ilona és 

a védőnők szülők részvételével  

 

Az „Aprólábak” és a „Tátika” 

tehetséggondozó műhely műsor-

ral, az „Aprókezek” tehetséggon-

dozó műhely pedig alkotásaikkal 

kiállítás keretében mutatkozott be. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás 
Résztvevők 

száma Intézményi rendezvények       Felelős 

     

 

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

2019. szeptember 18. Futóbicikli átadó ünnepség A Városháza előtti téren 2 fő 

2019. szeptember 20. Autómentes nap A Városháza melletti téren 2fő 

2019. október 3 Zöldfa úti Óvodaátadója Zöldfa úti óvoda 1fő 

2019. október 4. Koszorúzás  1fő 

2019. október 13. Választás  A Zöldfa úti óvodában 1fő 

2019. október 22.  Könyv bemutató az  Déryné színház terem 1 fő 

2019. október 23. 

 

56-os forradalom és szabadságharc 

63. és a Magyar köztársaság kikiáltá-

sának30. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepség 

Ünnepség Nt. Koncz Tibor 

 

Református templom 

 

1 fő 
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Időpont Program  Létszám (fő) 

2019. december 1. Adventi 1. gyertya gyújtás Városi Polgármesteri Hivatal 1 fő 

2019. december 6.  Mozi- rajzfilm zenék Déryné Kulturális Központ 5fő 

2019. december 7. Adventi játszóház Városi Sportcsarnok 5fő 

2019. december 12. 
Legszebb konyhakertek díjátadó 

ünnepség 
Városháza 3 fő 

2019. december 13. Fenyőfadíszítés A Városháza előtt 2 fő 

2020. január 10. Könyv bemutató A Városi könyvtárban 1 fő 

2020. január 12. Doni katasztrófa-megemlékezés Református templom 1 fő 

2020. január 22. Magyar Kultúra Napja Déryné Kulturális Központ 3 fő 

2020. február 15. Disznótoros Városi Sport csarnok 
1 f

ő 

 

 

2. Fejlesztési terv 
 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok 

 

Buzalka- Nagy Anna új dolgozónk. 

 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósulása: 2020. március 16-tól a járványügyi hely-

zet rendje szerint rendkívüli intézkedések. 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósulása: Az őszi és a téli tevékenységek sikeresen 

megvalósultak. Márc. 16-tól a korona vírus terjedésének megakadályozása miatt, óvodai 

ügyeletet biztosítottunk a dolgozó szülők gyermekeinek ellátására. Mikrocsoportokban, 5 

fő részvételével vezették a kolléganők a tevékenységeket. 

 

 

3. Tárgyi erőforrás 
 

Biztosítása, cél megvalósulása 

 

2019-2020. évben megvalósult beszerzések, karbantartások 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

 Írószervásárlás okt. 

30. 000 Ft 

 Papucs nov. 

150. 000 Ft 

 Konyhában, 60db pohár, szeletelő, 

 5 ruhaszárító,  

 Létra 

 

 

 

 

 

Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Óvodai épület lábazatának javítása 

Járdajavítás 

Konyha, vizesblokk meszelése 
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4. Továbbképzések 
 

Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam óra-

száma 
Képzés időpontja 

Tanfolyam 

megnevezése 
Képzési hely 

Képzés 

szervezője 

      

 

Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Benéné Kecskeméti Anna  
Óvodai szakmai értekezlet 

 

Szolnok. Műszaki Szakképzési Centrum Jend-

rassik György Gépi Szakgimnáziuma, Baross u. 

37.   2019. aug. 29. 

Benéné Kecskeméti Anna  Mód-szer-tár Miskolc, 2019. szept. 3. 

Benéné Kecskeméti Anna Művészeti Program, jó gyakorlatok bemutató Budapest, Békásmegyer   2019. okt. 26. 

Benéné Kecskeméti Anna 

H. Tóth Jánosné 
J.N.SZ. Pedagógus Kar megyei Szakmai konferencia Kádas György Iskola okt.10. 

Buzalka-Nagy Anna 

EFOP-3.4.3-16-2016-00021 projekt keretében „Hátrá-

nyos helyzetű gyermekek nevelésével foglalkozó 

óvodákban célzott hallgatói gyakorlatra történő felké-

szítés” 10 órás tréning 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar  

Hajdúböszörmény, 2019.11.10. 

 

Madarász Imre Egyesített Óvoda szakmai bemutatók, szakmai rendezvények, amelyeken részt 

vettetek. 
 

Résztvevők neve, létszáma 
Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, ren-

dezvény megnevezése 
Szervezője Helyszíne 

Pintér Dóra 

Benéné kecskeméti Anna 
2019. okt. 16. Őszi POK napok  

Csokonai úti 

óvoda 

Benéné Kecskeméti Anna 2019. okt. 3.  

Művészeti munkaközösség 

alkalmán galéria megnyitó 

megszervezése, levezetése 

Győri Erika munka-

közösség vezető 

Csokonai úti 

óvoda 

 2019. márc. 9. 
Karcag és Térsége Tehet-

ségsegítő Tanács 

MIEÓ Gulyás Fe-

rencné int. vez. 

Déryné Kulturá-

lis Turisztikai 

Sport Központ és 

Könyvtár 

 

Partneri intézmények szakmai programjai, amelyeken részt vettünk. 

 
Szakmai 

program 

időpontja 

Szakmai program 

megnevezése 

Résztvevők neve, lét-

száma 
Szakmai program szervezője 

Szakmai 

program 

helyszíne 

2019. október 

18. 

Erkel Ferenc Művésze-

ti iskola POK napok 

keretében őszi koncert 

óvodánkban 

Tagint. vez., óvodapeda-

gógusok, dajkák, az Alap-

fokú Művészeti Iskola 

pedagógusai, növendékei 

Karcagi Általános Iskola és Erkel 

Ferenc AMI Tagintézmény 

Plósz Csilla igazgatónő 

Csokonai úti 

óvoda 
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5. Óvodák kapcsolatai 
 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Tartalom - Megvalósítás Cél 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

 Munkaközösségekben való aktív rész-

vétel.(Művészeti, vezetői, Mesevarázs, 

Gyógytestnevelés Környezet munka-

köz.) 

 Tagóvodák rendezvényeinek látogatá-

sa őszi  POK napokon részt vettünk, a 

fenntarthatóság jegyében bemutatót 

vállaltunk. 

 Teamekben való közös együttműkö-

dés, a szakmai munkaközösségek aktív 

tagjai vagyunk 

 Pályázati projektekben együttműkö-

dés, tapasztalatcsere-„A hazai és 

határontúli óvodai tehetség kibonta-

koztató programok támogatása” című 

NTP-OTKP-19 pályázaton - „Kalapok 

és pántlikák– az Aprólábak gyermek-

tánc tehetségműhely gyermekeivel a 

korona vírus miatt a megvalósítás to-

lódik dec-ig. Kiadványkészítés a pá-

lyázatról. 

Intézményi közös alapelvek, célok mentén együtt-

működés. 

 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása, intézményi 

jó gyakorlatok intézményen belüli átadása, egymás-

tól tanulás. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati projektek eredményes megvalósítása. 

 

 

Óvoda – család 

 Szülői értekezlet, fogadó órák, nyílt 

napok, családlátogatások 

 A szülőket tájékoztatjuk két alkalom-

mal gyermekük egyéni fejlődéséről. A 

szülőkkel őszinte, bizalmon alapuló 

kapcsolat kialakítására törekszünk. 

Szülői értekezleteken, rendezvényein-

ken nagy létszámban jelennek meg.  

 A problémák megbeszélése esetén bi-

zalommal fordulnak hozzánk, javasla-

tainkat elfogadják. 

 Közös kirándulások szervezése. 

Az információ biztosítása. Az óvoda pedagógiai 

munkájának szakszerű ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, visszajelzések fogadá-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekfürdő, Dániel farm 

Középiskolák 

 Közösségi szolgálat megszervezése 

középiskolás diákok számára- bekap-

csolódtak a gondozási teendők megva-

lósításába. 

Kétoldalú együttműködési megállapodás alapján. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tagisko-

la, Kiskulcsosi tagisko-

la, Erkel Ferenc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Katoli-

kus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

 Első osztályos gyermekeinket meglá-

togattuk. Iskolai és óvodapedagógusok 

megbeszélései, hospitálás.  

 Óvoda –iskola között szakmai kapcso-

latot tartunk, mely a gyermekeink za-

vartalan iskola kezdését segíti.  

 Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Pl. 

Karcag és Térsége Tehetségpont  

Az óvodából az iskolába való beilleszkedés segíté-

se. Eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat kiala-

kítása. A pedagógiai módszerek, eljárások össze-

hangolása. 

 

 

 

 

 

 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatása, bevezetése, 

támogatása a tehetséggondozó tevékenységekben. 
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Óvodák – Fenntartó 

 Óvodai rendezvényekre meghívás az 

intézményvezető támogatásával. 

 Pályázati projektek előkészítésében, 

megvalósításában együttműködés. 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő munkájának meg-

ismertetése. 

 

Megbeszélések, ötletek átadása egymásnak, az 

egymástól tanulás lehetőségének biztosítása. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézménye 

 Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai ta-

nácskozások, megbeszélések. Pszicho-

lógussal együttműködő szakmai kap-

csolatok. 5. életévüket betöltött gyer-

mekek képességvizsgálata.  

 Beszédhibák szűrése, javítása, 3 és 5 

éves gyermekek szűrése. Folyamatos 

kapcsolat a logopédusokkal. 

 A logopédiai, a fejlesztő foglalkozá-

sok a nevelési tanácsadó, a szakértői 

bizottság, mind egy helyen, a tagin-

tézményben valósult meg. 

Képesség, részképesség zavarral, magatartásprob-

lémával küzdő gyermekek fejlesztése, illetve szá-

mukra a legmegfelelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és szülőknek ta-

nácsadás. 

Óvodapszichológussal való együttműködés 

Tartalmas szakmai együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakér-

tői Bizottság Székhely 

Intézménye 

 Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési 

igény megállapítása, felülvizsgálat, 

szakszerű ellátás biztosítása a szakér-

tői vélemény alapján. Homoki Judit 

szakvizsgázott gyógypedagógus-

logopédus, intézményvezető helyettes 

fogja össze az egyéni fejlesztéseket 

óvodánkban, és ellenőrzi a gyermekek 

ellátásával kapcsolatos dokumentáci-

ókat 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása az óvodá-

ban a szakértői vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – oktatási intézményben 

nyerjen felvételt a gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Peda-

gógiai Oktatási Köz-

pont 

 Bázisintézményi feladatok ellátására 

közös munkaterv készítése.  

 Továbbképzéseken való részvétel, 

szaktanácsadói látogatások. 

 Konferenciákon való részvétel – pl.: 

KTTT konferencia 

A nevelőmunka eredményességének szakmai támo-

gatása. A továbbképzések alkalmával pedagógiai 

módszerek, eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása. 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, bekapcso-

lódás. 

Óvodák – Családsegítő 

Központ, Gyermekjólé-

ti Szolgálat, Gyámhiva-

tal 

 Családok segítése a gyermeknevelés-

ben, gondjaik, problémáik, hivatalos 

ügyeik intézésének segítése.  

 Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös 

tájékoztatás. 

 A gyermekvédelmi feladatokról éves 

beszámolás. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyezte-

tett helyzetben élő családok, gyermekek érdekeinek 

képviselete, segítése. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turisztikai 

Sport Kp és Könyvtár, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Györffy István Nagy-

kun M. 

 Gyermekszínház, gyermekfilmszínház 

látogatása, könyvkölcsönzés, múzeum 

és kiállítások látogatása. Az idei neve-

lési évben megnéztük a például a Mi-

kulásváró programot a Dérynében 

 Rajzpályázat alkotások készítése.  

 Könyvtár látogatás 

 

 Pályázati programban 

valóegyüttműködés 

Nemzeti Tehetségprogram keretében 

azEmberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával megvalósuló kalapok 

és pántlikák pályázati projekt (NTP- 

OTKP-19  

 

 A nagykunság népi kultúrájának meg-

ismertetése múzeum pedagógia i mód-

szerek alkalmazásával. értékőrzés, ha-

gyomány ápolás 

 

 

A gyermekek számára óvodán kívüli kulturális 

programok biztosítása, élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények sikeres meg-

valósítása érdekében Információ áramlás biztosítása 

a közművelődési intézményekkel. 
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Óvodák – gyermekor-

vosok, fogorvosok, 

védőnők 

 Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgá-

lata.  

 Fogorvosi szűrővizsgálat 

 Védőnők rendszeres tisztasági ellen-

őrzése. 

 Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgá-

lata, nevelési évben 3 alkalommal. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az 

egészséges életmód kialakításában minden gyermek 

esetében.  

A fejtetvesség kezelése, visszaszorítása. A rendsze-

res óvodába járás segítése. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

 Kelj fel Jancsi játékos sorverseny 

 Ovigála, 

 Egymás rendezvényeinek látogatása.  

A város kulturális és közéletében való részvétel, 

egymás segítése, támogatása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyermekek képességfejleszté-

sének támogatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel kapcsolat-

tartás. 

Szakmai egyesületek 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel 

szakmai rendezvényeinek látogatása. Jó gyakor-

latok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

Az egymástól való tanulás biztosítása, jó gyakorla-

tok átadása – átvétele. Információáramlás.  

Óvoda – Tehetségtaná-

csok 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhe-

lyek megismerése, bemutatása. KTTT konferen-

cián való részvétel alkalmával. 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló működés 

megőrzése. 

 

Pedagógiai terv megvalósítása 

 

Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 (A megvalósítás oszlopba beírtam a munkatervben kitűzött feladatainkat, amelyeket könnyen átfo-

galmazhattok a tagóvoda szintű megvalósítás alapján.)  

 
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 2019-2020-as évben, 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, átgondolt pedagógiai éves tervezés-

ben, tematikus lebontásban jelennek meg a 

napi tervezés, megvalósítás szintjén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósul meg a napirendi tevé-

kenységekkel összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A jogszabályi változásoknak megfelelően a Pedagógiai Program módosítása.  

 A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapelveit 

figyelembe véve készültek el a csoportok éves pedagógiai tervei, melyek tük-

rözik a nevelési programjaink sajátos vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, 

tudatos, naprakész tervezése, vezetése. 

 A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokásokra, magatartásfor-

málásra és hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzé-

sekre, feltételekre, feladatokra. 

 A tervezés során az egyéni bánásmódot és differenciálást alkalmazzuk. 

 A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése mellett a napi terve-

zés megvalósult 

 

 Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozása, 

alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása. A harmoni-

kus, összerendezett nagy és kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra 

fejlesztése.  

 Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros együttműkö-

dés. 

 Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti időszakban, szer-

vezett formában valósult meg. Heti egy alkalommal kötelező testnevelés fog-

lalkozás, a hét többi napján, a délelőtt folyamán mozgásos játékok kezdemé-

nyezése, mindennapos testnevelés. Lehetőség szerint az udvaron való tartóz-

kodás ideje alatt felajánlott szervezett mozgás szervezése. 

 Kiss Norbert séf reform konyhai ötletadás 

 Egészségnap szervezése, közösen a szülőkkel. Dr. Hegedűs Ilona és munka-

társai-előadás, bábműsor 

 Az intézményi önértékelés, összehangolása a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

kritériumrendszerével megtörtént, ennek alapján az önértékelések megvalósí-

tása 5éves ütemterv szerint. 

 Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a dokumentációkban, a 

mindennapi tervező munkában és a gyakorlati megvalósításban. 
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A külső és belső ellenőrzések, értékelések 

szempontrendszere, eljárásrendje, doku-

mentációja legyen összhangban, épüljön 

egymásra. 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fej-

lesztő dokumentáció pontos vezetése a 

nevelőmunka eredményessége érdekében. 

 Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban. 

 Az őszi vezetői ellenőrzések megtörténtek.  

 Óvodánkban idén 3 fő óvodapedagógus önértékelése megvalósult. Az önfej-

lesztési tervek leadásra kerültek. Krézné Szabó Katalin, H. Tóth Jánosné, Be-

néné Kecskeméti Anna 

 

 A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésének fo-

lyamatos nyomon követése, fejlesztési tervek elkészítése, dokumentáció pon-

tos, naprakész vezetése. Szülők reális tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről 

évente legalább két alkalommal, melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség 

esetén tanácsadás, szakemberek bevonása a gyermekek fejlődése érdekében.  

 

 Kiemelt figyelem fordítása a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre. 

2. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk értékeit. A gyermekek, pedagógusok számára a nevelés keretein belül 

a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben  

 

Néphagyományaink ápolása megjelenik a 

pedagógiai gyakorlatunkban. 

 

 

A Nagykunság, Karcag értékeivel megis-

merkednek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása rendszeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttémák bővülnek az óvodás gyerme-

kek életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése körében. 

 

 

Pedagógiai programunk tartalmi elemeit átszövi a hagyományápolás lehetőségei, me-

lyeket éltetünk tovább gyermekeinkben. minden tevékenységi területen megjelenik az 

aktualitásokhoz kapcsolódóan. 

 

 A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, értékeivel való megismerkedés a 

gyermekek életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. 

  A város múltját, jelenét bemutató kiállítások, rendezvények látogatásával a 

gyermekek élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

 Ovi-galériákba helyi alkotók kiállításai. 

 A helyi kismesterek, népi iparművészek felkeresése, alkotásaik megtekintése. 

– Az idei nevelési évben Pinczésné Soós Gyöngyi tartott 1 alkalommal bemu-

tatót-kékfestő anyagok, népi baba készítése. 

 A Dániel farm állatainak megtekintése, sajt és szörp kóstolás. Kiss Norbert séf 

zöldség, gyümölcs faragás, reform konyha 

 Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár, Györffy István 

Nagykun Múzeum. 

 Gyűjtőmunka szülők, nagyszülők bevonásával. 

 

  A helyi sajátosságokat figyelembe véve új témák kidolgozása, sokoldalú 

megközelítése, élményszerű feldolgozása, melyeken keresztül a gyermekek 

megismerkednek a hungarikumokkal. 

 Mézes reggeli Ábrahám Péter méhész kiselőadásával. 

 

3. Az óvodapedagógusok gazdag módszertani kultúráját megőrizzük, megújítjuk, ez valamennyi óvodapedagógus belső igé-

nyévé válik 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

 

Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése valósuljon meg 

 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzé-

seken való részvétel 

 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba 

 

 Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése a Beiskolázási tervnek megfe-

lelően. 

 

 Szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon, konferenciákon lehetőség-

hez mérten részt veszünk.  

 Bemutató foglalkozások látogatása 

 A módszertani kultúra fejlődését szolgáló lehetőségek figyelemmel kisérése, 

óvodapedagógusok értesítése, részvételük támogatása. 

 

 Azonos pedagógiai programmal működő óvodák jó gyakorlatainak megisme-

rése, a megszerzett tapasztalatok eljárások saját nevelési gyakorlatunkba be-

építése, alkalmazása.  

 „Esélyteremtő Óvoda” csoportos konzultációi – tapasztalatcserék, jó gyakor-

latok megismerése-.”  

 

 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

128 

 

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 Feladatok a 2019-2020-as évben 

Eredményes gyakorlatainkat intézményi 

nevelőközösségen belül megismertetjük. 

 

Újabb megvalósított jó gyakorlataink 

dokumentálásra kerülnek. 

 

 

Megvalósított jó gyakorlataink akkreditá-

lásra kerülnek. 

 

Újabb tevékenységi területek a jó gyakor-

lataink között. 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon az eredményes gyakorlati munka bemu-

tatása, egymás munkájának megismerése, szakmai tapasztalatcsere. 

 

 A kipróbált, jól működő tevékenységi területek, programok kidolgozása, nyil-

vánossá tétele.  

 Óvodai tehetséggondozó műhelyek együttes bemutatkozása szülőknek 

 

 A jó gyakorlatok akkreditálásának vezetői támogatása. 

 Tehetséggondozó műhelyek, szakmai munkaközösségek programjainak minő-

sítése, akkreditálása. 

 

 

5. Rendszeresen és eredményesen működnek az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondo-

zás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, melyek megyei, járási, térségi szinten szélesednek. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

Szakmai munkaközösségeink folyamato-

san működnek a pedagógiai program 

eredményes megvalósítása érdekében. 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együtt-

működése rendszeresen megvalósul. 

 

 

 

Tehetség területenként a tehetség műhely-

vezetők együttműködése feladat orientál-

tan működik. 

 

 

 

Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ tevékenységi körét, az 

intézmény létrehozásának célját megismer-

jük, szakmai együttműködésben részt 

veszünk. tanácsadók közreműködésével. 

Szaktanácsadás 

 

A pályázat a járványügyi helyzet miatt, 

márc. 16- a megvalósítás, dec. 31-ig kito-

lódott. 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács-

csal az együttműködés keretében tehetség-

napok, szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

működésének elősegítése, feladatainak 

koordinálása 

 

Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel 

Egyesület 

 

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 

 

 

 

 Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódnak be a 

szakmai munkaközösségekben, melyben aktív részvételükkel, tudatos peda-

gógiai munkájukkal elősegítik a pedagógiai programban megfogalmazott cé-

lok megvalósulását.  

 Minden kolléganő legalább 1 munkaközösség munkájában vesz részt.  

 

Szeptember, január hónapban a munkaközösségek munkájának megismerése, progra-

mok egyeztetése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek feltárása. 

 

 Pályázatok figyelése írása, pályázati programok közös megvalósítása. A te-

hetségfejlesztő műhelyek dokumentációjának áttekintése, szükség esetén mó-

dosítása. 

 Tehetséggondozó műhelyvezetők közötti szakmai tapasztalatcsere, egymástól 

való tanulás lehetőségének megteremtése. 

 A tehetséggondozó tevékenységbe bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai 

segítése, hospitálási lehetőségek biztosítása. 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás igénylése tanfelügyeleti ellenőrzés előtt, 

után, minősítés előtt. 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézményi feladatok ellátása 

Nevelési értekezleteken a szaktanácsadók előadásai által szakmai, pedagógiai ismerete-

ink gazdagítása. 

 

NTP-HTTSZ-18-0019. pályázati projekt koordinálása, megvalósítása pályázati kötele-

zettség vállalóként. 

Tehetséggondozás iránt érdeklődő óvodáknak, Tehetségpontoknak tanácsadás, szükség 

szerint szakmai segítségnyújtás. 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok megvalósítása – A Csokonai úti óvodában „Kalapok és 

pántlikák” 

 

Tehetségpont akkreditáció 2019. tavaszán. Háromszoros Kiválóan akkreditált tehetség-

pont vagyunk. 

 

NTP -20 pályázati projektek megírása, megvalósítása. 

 

Szakmai együttműködés, országos konferenciákon való részvétel, bekapcsolódás a 

szakmai feladatok megvalósításába. 

 

 

Országos Konferencián való részvétel tevékenységközpontú óvodák 
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6. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, valamennyi óvoda váljon „Zöld 

Óvodává”. 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

2020-ban Zöld Óvoda pályázatok beadási 

határidő: 2020. szeptember 5. 

 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való részvétel 

 

 SZIM Óvoda: Zöld Bázisintézményi programjain részt vettünk pl.: Kom-

posztünnep 

 

 Kerékpáros programok való részvétel óvodánk udvarán és az Autómentes na-

pon, a Városháza előtti téren, szülők bevonásával 

 

 Környezeti munkaközösség programjának megvalósításában 2 kolléganő részt 

vállalt 

7. A pedagógusok legyenek felkészültek a külső ellenőrzésekre, értékelésekre, legyenek motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre.  

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

A belső ellenőrzések, értékelések feltárják 

az erősségeket és az egyéni fejlődési lehe-

tőségeket. 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe érvénye-

süljön. 

 

 

Vezetés részvétele az önértékelési tevé-

kenységben. 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele. 

 Az óvodapedagógusok önértékelését az intézményi önértékelési kézikönyv 

alapján valósítjuk meg. 

 Óvodánkban 3 fő óvodapedagógus önértékelése zajlott le. Az önfejlesztési 

terve leadásra került. 

 

Intézményi önértékelő team tagjai a mesterpedagógusok Gulyás Ferencné, Molnárné 

Oros Csilla;  

Andrási Tiborné, Kunné Nánási Mónika, önértékelési csoport vezetője: Szabóné Szen-

tesi Mária. 

 

A vezetői ellenőrzések során a fejleszthető területek feltárása, közösen fejlesztési javas-

lat megfogalmazása az egyéni fejlődés érdekében. 

 

POK által biztosított szaktanácsadás igénybevétele. Támogató szerepük a pedagógusok 

módszertani megújulásában érvényesül. 

 

IPR szaktanácsadás igénybevétele az „Esélyteremtő” projekt keretében. 

8. A tehetséges, képzett óvodapedagógusok tehetségműhelyek vezetésébe bekapcsolódnak, valamennyi nagycsoportos gyermek 

bevonása a tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

A tehetséggondozás megvalósítása vala-

mennyi óvodában 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődé-

sük és végzettségüknek megfelelően végzik. 

 Óvodánkban 3 tehetségműhelyben valósul meg: 

 Aprólábak gyermektánc tehetségműhely 

 Aprókezek tehetségműhely 

 Tátika zenei tehetségműhely 

 

 A tehetségműhely megvalósításához szükséges feltételek feltérképezése, biz-

tosítása.  

 Pályázati projektek megvalósításának lehetősége – Pályázat keretében „Kala-

pok és pántlikák” pályázat megvalósulása 

9. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusok lehetőséget adnak tudásuk átadására, a nevelő-

munka gyakorlatának mesterfogásainak megismertetésére mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollegáknak 

Operatív célok Feladatok a 2019-2020-as évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyei bemutató foglakozások tartása 

 

Művészeti Szakmai munkaközösségen őszi 

galéria megnyitó ünnepség levezetése 

Óvodánkból Buzalka–Nagy Anna a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógype-

dagógiai Kar III. évfolyamos hallgatója.  Mentora: A Táncsics krt.19-ben Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna. Rauschenberger Zita főiskolai hallgató 8 hetes gyakorlatot töltött a 

Bóbita csoportban. Mentor óvónő: H. Tóth Jánosné 

Óvodánkban tanulmányainak támogatása, és ismereteinek bővítésére a következő lehe-

tőségeket biztosítottuk: 

 A tartásjavító torna foglalkozások alkalmával hospitálási lehetőség biztosítá-

sa. 

 Aprólábak gyermektánc csoport műhelyfoglalkozásai, pályázati megvalósítás 

 A gyakornokok szakmai fejlődésének segítése tapasztalataink, ismereteink át-

adásával, példamutató gyakorlataink bemutatásával.  

 A dokumentálás, ill. a gyakorlati munka megismertetése, szakmai segítése. 

A fenntarthatóság jegyében, megyei bemutató foglalkozás: Pintér Dóra, Benéné Kecs-

keméti Anna 

Benéné Kecskeméti Anna 
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6. Gyermekvédelmi munka  
  

Cél: Az egyéni képességek differenciált fejlesztése, fejlődésük elősegítése. A hátrányos helyzetű, a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, ingyenes 

gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek, a sajátos nevelési igényű, állami gondozott, 

ételérzékeny gyermekek körében 2019/2020-as évben is feltárásra kerültek azok a körülmények, 

amelyek családi helyzetüket hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. Az egészségtelen lakókörnye-

zetben élő gyermekek között volt magasabb a megbetegedések miatt hiányzások száma. Minden 

gyermek rendszeresen járt óvodában, igazolatlan hiányzás nem volt. A gyermekek a betegségek miatt 

hiányoztak, amit a szülők igazoltak.  

A koronavírus okozta helyzet miatt óvodánk az önkormányzat határozata szerint 2020. március 16-tól 

ügyeletet tart a hozott rendelkezéseknek megfelelően. Az egészségtelen  

 

Feladat: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 szülővel való közvetlen viszony kialakí-

tására törekszünk, személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermekek fejlődését segíteni. 

Ez a segítség kiegészül a pszichológus segítő közreműködésével is. A Pedagógiai Programban meg-

határozottak, valamint az SZMSZ-ben szabályozottakfigyelembevételével a gyermeki jogok érvénye-

sítésének – óvodapedagógusok gyermekvédelmi felelősök, tagintézmény vezetők – figyelemmel kí-

sérése. 

 

Összegzés: Óvodánk gyermekvédelmi felelőse Lövei Gáborné, aki évek óta lelkiismeretesen végzi a 

feladatát. Évek óta a gyermekvédelmi munkaközösség aktív tagja, munkáját körültekintően végzi. 

Tudatos, tervszerű munkája példaértékű, írásbeli munkája mindig naprakész. Továbbképzéseken, 

munkaközösségi foglalkozásokon aktívan bekapcsolódik a feladatokba.Egész évben figyelemmel 

kíséri a családok életét, családlátogatás is történt.Az óvodában biztosított az egész napos óvodai elhe-

lyezés, az ingyenes étkezést. A rászoruló gyermekek gyógytestnevelésben, logopédiai foglalkozáson, 

fejlesztő foglalkozáson vettek részt. A tehetségígéretek tehetségcsoportokban tevékenykedtek. Figye-

lemmel kísértük a hiányzásokat. Az óvodapedagógusok egymást segítették a hátrányok leküzdésé-

ben, óvodai kompenzációban a gyermekek érdekében. 

 

 

7. Cigány nemzetiségi nevelés 
 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

 

8. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 

Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

K.K.B Kevert specifikus fejl. Kolozsvári Ernőné 2 

V.Á.L Beszédfogyatékos Kolozsvári Ernőné 2 

B.T Kevert specifikus fejl. Ökrösné Sajtos Anett 2 
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Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel:A gyermekek 

ellátása folyamatosan megvalósul, a fejlesztési naplóban tudatosan megtervezve, a szakértői véle-

mény alapján. Szülőkkel napi kapcsolatot tartanak a csoport óvodapedagógusai, tájékoztatják a szü-

lőket a fejlesztés eredményességéről. 

 

 

9. BTMN gyermekek ellátása 
 

Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

- - - - 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

 

10. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása 
 

 Történt-e vizsgálat, milyen 

 Ki végezte 

 Hány alkalommal 

 

A védőnő, az év folyamán több alkalommal. Fogászati szűrővizsgálat megtörtént. 

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

A 2019/2020-es nevelési évben 13 nagycsoportos korú gyermek vett részt a tartásjavító tornán. A 

gyermekorvos javaslata alapján, a szülőkkel egyeztetve kerül megszervezésre a csoport. A foglalko-

zások heti 2 alkalommal, 30-35 percben valósultak meg. 

A deformitások 2 fajtája figyelhető meg a gyermekeken: hanyagtartás, lúdtalp /pesplanovalgus/. A 

csoport fejlettségének, életkori és egyéni sajátosságainak, a deformitások fajtáinak figyelembevételé-

vel állítottam össze a megvalósítandó mozgásos tevékenységeket.  

 

Célunk:Preventív mozgásgyakorlatok végzésével a tartáshibák, lábstatikai problémák súlyosbodásá-

nak megelőzése.Alakformálás, izmok erősítése, fizikai erőnlét fejlesztése, koordináció - és egyen-

súlyérzék fejlesztése, az egész test hajlékonyságának fokozása.Rendszeres mozgás, - egészséges 

életmód kialakítása, mindennapok örömteli megélése. 

 

Feladatunk: A gerincmerevítő izmok és a hasizmok erősítésével a helyes testtartás kialakítása. A 

gerinc nyújtásával a porckorongok védelme, ízületek rugalmasságának, izmok hajlékonyságának nö-

velése. Lábstatikai gyakorlatok alkalmazása. A rendszeres mozgás mellett szellemi frissesség fokozá-

sa és az agy munkájának hatékonyabbá tétele. Pozitív személyiségvonások kialakításának elősegíté-

se. Relaxáció, az izmok tudatos megfeszítésének és elernyesztésének gyakorlása. 

 

Összegzés: Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek végig motiváltak legyenek a foglalko-

zásaimon. A jó kapcsolatot kialakítása biztosítja azt, hogy a gyermekek várják ezeket az alkalmakat. 

A kis közösség összetartó, segítőkész, empatikus csoport, a pozitív személyiségjegyek alakítását is 

segítette a közös munka. Az erősítő gyakorlatok okozták számukra a legnagyobb nehézséget, rövid 

idő alatt elfáradtak, ilyenkor a játékosság, példaadás, buzdítás módszerét alkalmazva lendültek át a 
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holtponton. A gyakorlatok végrehajtásánál a fokozatosságra, differenciálásra, egyéni bánásmódra 

kerül a legnagyobb összpontosítás, a feladatok sikeressége érdekében. A versenyjátékok jelentették 

számukra a legnagyobb örömet, így még több tartásjavító játék került beépítésre a foglalkozásainkba. 

Nagy eredmény, hogy néhány passzívabb gyermekünk is egyre aktívabban, vidámabban dolgozott a 

foglalkozásokon. A relaxáció, a test izmainak tudatos megfeszítése, elernyesztése most már igényük-

ké vált, érzik jótékony hatását. Igazán frissek, kipihentek, boldogok a relaxációk végén. Az értékelés 

szociálintegratív módszerével zártuk foglalkozásainkat, ilyenkor minden gyermek külön figyelmet 

kapott. Rendszeresen kutatásra kerülnek az innovatív eljárások, lehetőségek, módszerek, eszközök a 

gyógytestnevelés területén. Az internet segítségével nagyon sok új gyakorlatsor található, amelyek az 

óvodában is alkalmazhatóak. Cél olyan gyakorlatok keresése, amelyek nem igényelnek változatos, 

modern eszköztárat, inkább a használati tárgyak újszerű felhasználására építenek. A kitűzött felada-

tok megvalósítása során fejlődtek testi képességeik: gyorsaság, erő, állóképesség, ügyesség. A szülők 

részére, mint minden évben, nyílt foglalkozást terveztem, amely a jelen körülmények között nem 

lehetett megvalósítani, de a nevelési év folyamán több ízben konzultáltam velük gyermekeik fejlődé-

séről. 

 

 

12. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek 
 

Szakmai munkaközösségekben való részvétel: 

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Vezetői 1 fő Az értekezleten hallottakat átadom kolléganőimnek, megbeszéljük a 

feladatokat, kijelöljük a felelősöket. 

Környezeti 2 fő „Közlekedj a kerékpároddal” verseny szervezése.Ősszel hulladék-

csökkentési program keretében újrahasznosított játékok készítése. 

Művészeti 5fő Tapasztalatok megbeszélése, egymástól tanulás, jó gyakorlatok-őszi 

galéria megnyitó ünnepség Csokonai óvoda Benéné Kecskeméti Anna 

Táncsicskrt. Óvodában Kun-Makai Ildikó pedagógusnál. 

Testnevelés-

gyógytestnevelés 

1 fő Tapasztalatok átadása, megbeszélések, Kelj fel Jancsi ügyességi ver-

seny megszervezése. Tiszaföldváron bemutató foglalkozáson való 

részvétel. 

Mese-varázs 2 fő Bemutató foglalkozás megtekintése, tapasztalatok megbeszélése. „Túl 

az Óperencián” mesedélelőtt szervezése, feladatok elosztása. A jár-

ványügyi helyzet miatt a megvalósítás elmaradt. 

Kézműves 1 fő Éves terv megbeszélése, a tehetségműhelyek közötti kapcsolat erősíté-

se, ötletbörze. Tapasztalatok megbeszélése.  

Gyermekvédelmi 

munkaköz 

1 fő Éves munkaterv megbeszélése, partneri kapcsolatok ápolása (gyer-

mekjóléti szolgálat, védőnők). Tapasztalatok megbeszélése 

 

Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejöveteleik szá-

ma, tagok neve 

Pintér Dóra - Karácsonyi ünnepség a Városháza előtti tér 

Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, össze-

jöveteleik száma, tagok neve 

 Benéné Kecskeméti Anna 

 Buzalka-Nagy Anna 

 Ecsediné Boldizsár Szilvia 
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13. Szakirányú végzettségek hasznosulása 
 

 Benéné Kecskeméti Anna -Művészeti instruktorZeneóvodai szak. koll. képz 

 Lövei Gáborné - Fejlesztő óvodapedagógus 

 

Összegzés:egyéni képességek fejlesztése, hátrányok csökkentése, tehetséggondozás, nevelőtestü-

let munkájának segítése, a zene óvoda vezetésének szakmai segítése. Pályázatok írása – megvaló-

sítása: „A hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című 

NTP-OTKP-19 pályázaton - „Kalapok és pántlikák” 700.000.- Ft támogatás. A kitűzött nevelési 

célok és feladatok sikeresen megvalósultak. 

 

 

14. Tehetséggondozó műhelyek 
 

 Aprólábak gyermektánc tehetséggondozó műhely  

vezeti: Benéné Kecskeméti Anna 16 fő 

 Aprókezek térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely  

vezeti: Szarka Péterné7 fő 

 Tátika zenei tehetséggondozó műhely  

 vezeti: Pintér Dóra 

 

Összegzés:Az Aprókezek térbeli – vizuális tehetséggondozó műhelybe járó gyermekek október-

től eredményesen vettek részt a műhelyfoglalkozásokon.  

Kiállítás keretében mutatkoztak be decemberben az óvodánkban működő három tehetséggondozó 

műhely közös programján. December 17-én sikeresen megvalósult a három tehetséggondozó mű-

hely közös bemutató délutánja. 

 

 

15. Szakmai napok 
 

Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, programok  

vezetői megvalósítói 
Résztvevő köre, száma 

Megvalósítás, ered-

ményesség összegzé-

se 

Csokonai úti óvoda 

Katica csoport 

2019. okt. 16 

Fenntarthatóság  
Pintér Dóra 

Benéné Kecskeméti Anna  
Őszi POK napok, 30 fő Sikeresen megvalósult 

 

 

16. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés munkaprogramjának meg-

valósulása  
 

 

17. Pályázatok 
 

„A hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” című NTP-OTKP-19 

pályázaton - „Kalapok és pántlikák” 700000.- Ft támogatás. 
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Célok megvalósítása:Együtt jobb és eredményesebb! Ismerjék meg a tehetségígéretes gyermekek 

szülei a táncművészet felszabadító erejét. Tudjanak olyan együttes tevékenységeket végezni, mely 

által lehetővé válik számukra, hogy modellt, mintát adhassanak gyermekeiknek a tartalmas szórako-

zás egyik formájára. Ismerjenek meg olyan tánclépéseket, melyeket együtt végezhetnek táncházak 

alkalmain. Ismerjék meg a szülők a tánc pedagógiai elméletét, hasznát, gyerekekre gyakorolt fejlesz-

tő hatását, érezzék át az együttes tevékenység örömét  

 

Program megvalósulása:E pályázat megvalósítása által a szülők betekintést nyernek a tehetséggon-

dozó műhely munkájába. Ötletet kaphatnak a szabad idő tartalmas eltöltéséhez. A műhelymunka so-

rán a közös élmények, érzelmileg pozitívan hatnak a szülő-gyermek kapcsolatára. Mély, szeretetteljes 

megnyilvánulásoknak ad teret, érzelmek törnek felszínre.  

A közös élmények, játékok, a zene, a gyermekek sokoldalú személyiségének fejlődését segítik elő, a 

táncos kompetenciák építik közösségünket, a társas kapcsolatok megerősödnek. 

A szülők a műhelyfoglalkozásokon, - melyeket jómagam vezetek-, elméleti és gyakorlati képzés so-

rán betekintést nyernek a gyermektánc tehetséggondozó műhely munkájába. Részesei lesznek a 

gyermekeik zenei és táncos élményeinek. Megtapasztalják a gyermekeik kiemelkedő adottságainak 

kibontakoztatását, elköteleződnek a tehetséggondozás iránt. Pedagógiai asszisztens bevonásával tö-

rekszem a műhely munkánk sikeres megvalósítására. A szülők mindenkori tájékoztatására, együtt-

működésére építek. A pályázat megvalósítása során beszerzésre kerülő tárgyi eszközök elősegítik a 

gyermekek számára a gyermektánc projektek sokoldalú, kreatív feldolgozását, tartalomban, mélység-

ben gazdagítását. Az élő zene varázslatos erejét kihasználjuk táncházi alkalmaink során. A CD-k, a 

szakmai könyvek a tehetséggondozó műhely munkáját támogatják. 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Évszakonként galéria megnyitó ünnepségek szervezése 

Gyermekek (16fő), óvodapedagógusok 

(1 fő), pedagógiai asszisztens 

és SZMK vezetők (6fő) 

Évszaki koncertek 

Gyermekek (16fő), óvodapedagógusok 

(6 fő), 

és szülők (6fő) 

Ünnepkörök jeles napjai Egész óvoda 

Múzeumlátogatás Nagycsoportosok, Aprólábak tehetséggondozó műhely tagjai 

 

Eredményesség: 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

A népmese napja alkalmából 3 gyermek 
2 arany 

1 bronz 
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18. Óvodapedagógusok kötelező írásbeli feladatainak megvalósítása 
 

Téma Időpont 
Ellenőrzés hely-

színe 

Ellenőrzést 

végezte 

Megvalósítás, ered-

ménye 
Csoportnaplók megnyitá-

sa 

Pedagógiai tervkészítés 

Egyéni mérő- értékelő 

lapok 

Felvételi és mulasztási 

naplók  

adatainak egyeztetése 

2019.10.08. 

 

 

 

 

2019.09.11. 

2019.10.08. 

2019.10.10. 

csoportszobák 

 

 

 

 

 

 

csoportszobák 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A csoport napló megfelelően 

vezetve a helyi pedagógiai 

programhoz és az ONOAP-

hoz és a Művészeti Program 

sajátossághoz igazodva készí-

tették el a pedagógiai tervüket. 

Folyamatosság, tervszerűség, 

tudatosság jellemzi a naplók 

vezetését.  

Októberi statisztika 

Felvételi és mulasztási 

napló adatainak egyezte-

tése 

2019.10.22. 
 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A napló adatai időre, pontosan 

rögzítve, naprakész. 

Tartásjavító torna 

Csoportok kialakítása, 

tervezése. 

2019. 10.25. Fejlesztő szoba 
Benéné Kecs-

keméti Anna 

A gyermekek felmérése idő-

ben megtörtént, a tervezés 

tudatos, tervszerű. A gyerme-

kek orvosi vélemény alapján 

kerültek be a gyermekek a 

csoportba.  

Beszoktatás, társas kap-

csolatok, közösségi neve-

lés 

2019. 11.27. Margaréta csoport 
Benéné Kecs-

keméti Anna 

Jól ütemezett, zökkenőmentes. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott 

gyermekcsoport alakult ki. 

SNI gyermekek ellátásá-

nak figyelemmel kisérése 

2019.10.11. 

 
Bóbita csoport 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A pedagógusok a naplót a 

szakvélemények alapján kitöl-

tötték. A gyermekek fejleszté-

se folyamatosan történik. 

Csoport dokumentáció 

vezetés 
2019. 10. 03. Csoportszobák 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A csoport napló megfelelően 

vannak vezetve. A dokumen-

táció alapos, tudatosan elkészí-

tett.  

Ünnepélyek, rendezvé-

nyek látogatása 
Folyamatos Csoportszobák 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A rendezvények jó hangulat-

ban magas színvonalon való-

sultak meg minden csoportban. 

A rendezvények általában 

nyíltak a szülők számára. 

Egészséges életmód 

biztosítása, kialakult 

szokások (az étkezés 

minőségének, mennyisé-

gének és feltételeinek 

ellenőrzése) 

2019.11.27. Minden csoport 
Benéné Kecs-

keméti Anna 

A gyermekek kulturáltan 

étkeznek. Önállóan végzik a 

rájuk bízott feladatokat, mely-

hez a feltételek biztosítottak.  

Egyéni mérő és értékelő 

lapok 
2019.10. 09. Bóbita csoport 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

Az egyéni értékelő lapokat 

megbeszélték a nagycsoportos 

szülőkkel. 

Óvodai szakvélemény 

Tanköteles korú gyerme-

kek véleményei Vizsgála-

ti kérelmek 

2019.01. 

Bóbita csoport, 

Margaréta csoport 

Katica csoport 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A szakvélemények jogsza-

bálynak megfelelően elkészül-

tek 

Foglalkozás, tevékenység 

látogatása.  

Pedagógus önértékelés 

keretében. 

 

2019.12.10. 

2019.12.12. 

2020.02.14. 

 

Bóbita, Margaréta, 

Pitypang csoport 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

Tervszerű tevékenység irányí-

tás valósult meg. Alapos, 

átgondolt, sikeresen megvaló-

sult verselés mesélés tevé-

kenység.  Gazdag tevékenysé-

gekben megvalósuló gyakor-

lat. 
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Tartásjavító tornát végző 

óvodapedagógus beszá-

molója az éves munkájá-

ról 

2019.10.27.  
Benéné Kecs-

keméti Anna 

Munkájára a tervszerűség, 

precízség, magas színvonalú 

szakértelem jellemző. A fog-

lalkozásokra mindig maximá-

lisan felkészült.   

Egyéb szakképesítéssel 

rendelkező óvodapedagó-

gusok szakmai beszámo-

lója 

2019. 05.28.  
Benéné Kecs-

keméti Anna 

Kolléganőm szakirányú vég-

zettségének megfelelően az 

éves tervben megfogalmazott 

célok feladatok mentén végez-

te munkáját. 

A foglalkozások tudatosan, 

logikusan voltak felépítve. 

Gyermekvédelmi felelős 

beszámolója az éves 

munkáról 

2019. 06. 
Bóbita csoport 

 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A gyermekvédelmi felelősünk 

gondos munkát végzett. Fi-

gyelmemmel kísérte a problé-

mákat. Szülőkkel való kapcso-

lattartása jó. 

SNI egyéni fejlesztő 

naplók 

ellenőrzése, lezárása. 

2019. 05. 
Margaréta,Bóbita 

csoport 

Benéné Kecs-

keméti Anna 

A naplók egész évben napra 

készen vezetve, figyelemmel 

kísérve a gyermekek egyéni 

képességeit. A naplót az óvó-

nők lezárták. 

 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján. Cél meghatározás (javaslat), amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésé-

re. 

 

Célok kijelölése: Fokozott járványveszély elkerülése. A célok egyeztetése az intézményvezetővel, 

óvodapedagógusokkal, nevelő munkát segítő munkatársakkal. További feladat: a tárgyi feltételek 

megteremtése.Piktogramok alkalmazása, melyek elősegítik a szokás elsajátítását, ehhez az óvónők 

biztosítsák a feltételeket.A technikai dolgozók virucidos fertőtlenítést végeznek, napi több alkalom-

mal.Megfelelő szakemberek bevonása, prevenciós nevelési feladatok ellátása.A feladat elvárt ered-

ménye: váljék szokásává a gyermekeknek, hogy óvodába érkezéskor, tevékenységek után, étkezések 

előtt, után alaposan mossanak kezet. 

 

Egészségvédelem: az egészséges életmód alakítása, egészséges életvitel igényének alakítá-

sa.Egészség védelme, testápolás, tisztálkodás, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása.A személyi higiénia iránti igény felkeltése, pl.: kézmosás, és ennek gyakorlási lehetőségé-

nek megteremtése, korosztályra lebontva. Tisztaságra nevelés. 

 

Fejleszthető terület: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása mentén, az egész-

ségvédelem, környezeti nevelés fejleszthető terület.  

 

Kiemelkedő területek: a művészeti nevelés, a tehetséggondozó műhelyeink együttműködése, jó 

gyakorlatok írása, bemutatása, megyei és szakmai munkaközösségi foglakozáson. Galéria megnyitók, 

évszakkoncertek szervezése, lebonyolítása, szülőkkel kapcsolattartás. Az élet mindig kihívásokat 

tartogat, az ehhez való alkalmazkodás még magasabb szintre emelése kijelölt cél, támogatjuk az új 

ismeretek megszerzését, innovatív feladatmegvalósítást, alkalmazkodást, látom a célok, feladatok 

megvalósulását.  

A jogszabályi feltételek megtartása a cél és a feladat, a hatékony idő és emberi erőforrás felhasználás 

megvalósítása. Az intézmény céljai és feladatainak szem előtt tartása, aktív és sokrétű 

kapcsolatrendszerkialakítása. 
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19. Nyári élet tervezése, programja 
 

Tervezett programjaink a kialakult járványügyi helyzetben meghatározott végrehajtási rend 

szerint történik. 

 
Mozgás-mozgásos játék Környezeti nevelés 

a külső világ tevékeny megismerése 

Verselés, mesélés 

 Sorversenyek 

 Kerékpározás 

 Lábstatikai gyakorlatok 

 Ugróiskola 

 Strandolás 

 Vízhez szoktatás 

 Célba dobó verseny 

 Lovas kocsizás 

 Fagyizás 

 Kiserdei séta-Lombkorona sétány 

 Múzeumlátogatás 

 Játszótér 

 Teknősök gondozása 

 Kertgondozás 

 Tanyalátogatás 

 Köves daráló múzeum 

 Karcag nevezetességei 

 Tanult mesék ismétlése 

 Folytatásos mesék altatás 

időben 

 Rövid versek gyakorlása 

 Bábozás 

Ének, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Körjátékok 

 Népi köjátékok 

 Táncház 

 Mondókázás 

 Mozgás improvizáció zenére 

 Gyurmázás 

 Szinezés 

 Aszfaltrajz 

 Homokvárépítés 

 Buborékfújás 

 

 

Karcag, 2020. 05.08. 

Benéné Kecskeméti Anna 

        tagóvoda vezető 
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Kép galéria 2019-2020 

Ősz 

I.  ábra Lurkóköszöntő 

 

 

 

II. ábra Őszi látogatás a berekfürdői Dániel farmra. 
 

 

 

 

III. ábra Őszi galériaavató 
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IV. ábra Mézes reggeli Ábrahám Péter méhésszel 

 

V. ábra Őszi hangverseny 

 

Tél 

VI. ábra Nálunk járt a Mikulás 

 

VII. ábra Advent, téli galériaavató  

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

140 

 

VIII. ábra Tehetségműhelyek bemutatkozása 

 

 

 

 

IX. ábra Múzeumlátogatás 
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Tavasz 

 

X. ábra Bábelőadás  

 

XI. .ábra Dr. Hegedűs Ilona egészség projektje 

 

XII. ábra Egészségnap 

 

 

XIII. ábra Március 15. 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: MIEÓ Jókai úti Óvodája 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje:  
hétfőtől-péntekig 7-17 óráig 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 
4 fő 4 fő 

Dajka létszám 2 fő 2 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma 0 0 

Fűtő-karbantartó létszám heti 1 napon 1 fő heti 1 napon 1 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő 1 fő 

Gyermek létszám összesen 50 fő 51 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 50 fő 51 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  39 fő 39 fő 

Óvodás gyermekek száma 0 fő 0 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 fő 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 
1 fő 1 fő 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 

6. életévét) 
17 fő 17 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek lét-

száma 
8 fő 8 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 fő 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 5 fő 5 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 1 fő 1 fő 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

Süni vegyes 

csoport 
24 fő 25 fő 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 
Puskás Sándorné Györfi Ildikó 

Pitypang vegyes 

csoport 
26 fő 26 fő 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné  

Kovács Erzsébet 

Ferencziné 

Székely Erika 

Kelemen Lajosné 

Balogh Ferencné 

 

 

3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Külső oszloplábazat javítása fűtő - karbantartó 

Belső vakolatjavítás fűtő - karbantartó 

Tisztasági meszelés, nyári nagytakarítás dajkák, egyéb dolgozók 
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Eszközbeszerzések Megjegyzés 

8 db női papucs  

1 db létra  

50 db törülköző  

4 db ruhaszárító állvány  

1 db billenőrács hinta  

2 db Gát (sporteszköz)  

1 db Ugráló zsákok  

1 db labda pumpa  

2 db Folyami kövek  

2 gr. Kéz-lábnyom  

2db Építőjátékok  

2 db Metallofon  

6 db Baba (Eu.-i család)  

55 db Pléd  

1 db kés  

20 db Ételmintás üveg  

15 db Tál  

24 db Lapos tányér  

24 db Csemegés tányér  

10 db Tál  

36 db Lapos tányér  

60 db Mély tányér  

10 db Abrosz  

36 db Csemegés tányér  

1 db Lábtörlő  

18db Tornabot  

16 db Könyv  

Papír-írószer vásárlás 2020.07.2. hetében 2x20000Ft értékben  

 

 

4. Értekezletek 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.09.17. 

Munkaköri leírások, szabályzatok 

áttekintése. 

Aktuális feladatok megbeszélése. 

 

7 fő 

Mindenki ismeri kötelességeit. 

A nevelő munkát segítők a HACCP előírásait 

is megbeszéltük. Az aktuális teendők sorában 

mindenki tudja a feladatát. 

2020.01.15. 

Az első félév értékelése. 

Aktuális rendezvényeink, feladata-

ink megbeszélése. 

7 fő 

Az értekezleten megbeszéltük az első félév 

tapasztalatait. A 2. félév programjait az ese-

ménynaptár alapján áttekintettük, megválasz-

tottuk a felelősöket. 

 

2020.02.17. 

Az egyre jobban elharapózó fertőző 

betegségek miatt a fertőtlenítések 

menetének megbeszélése a nevelő 

munkát segítőkkel és a közcélú, ill. 

rehab.segítő munkatárssal. 

5 fő 

A fertőtlenítés menetének megbeszélése, 

feladatok elosztása személyre szólóan. Min-

denki figyel a higiéniás szabályaink betartásá-

ra, fokozott fertőtlenítés a csoportokban, mely 

kiterjed a játékokra, textíliákra és mindenre, 

amellyel érintkezésbe kerülnek a szülők és a 

gyermekek. A mosdók és a lemosható falak 

napi többszöri fertőtlenítése is kiemelt fel-

adat. 

2020. március 16-tól a vészhelyzetre tekintettel létre hoztam egy online felületet az alkalmazotti körben, melyen minden intézke-

dést, felhívást, amit az intézményvezető közzétett átadtam kolléganőim számára. Ez az információ átadás folyamatos volt 2020. 

05.25-ig. 
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Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 
Résztvevők 

száma 
Megvalósulás 

Összevont szülői 

értekezlet-kis cso-

port 

 

Összevont szülői 

értekezlet – nagy 

csoport 

 

Összevont szülői 

értekezlet – közép-

ső csoport 

 

2019.09.11. 

 

Évindító információk átadása – 

Házirend, belső szokások, rendez-

vények, egyházak hitéletre nevelé-

sének lehetősége 

 

43 fő 

 

 

megtörtént a tervezett 

időpontban 

2019.10.31. 

 

Ovigálán fellépő gyermekek szülei-

nek aktuális információ átadás 

 

14 fő megvalósult 

2020.01.28. 

 

Első félév értékelése, aktuális in-

formációk, rendezvények tervezése 

Az Országos Mentőszolgálat mun-

katársai tartottak előadást az újra 

élesztés és a gyermekeket veszé-

lyeztető helyzetek kezelési lehető-

ségeiről, melyet mindannyian rend-

kívül hasznosnak ítéltünk meg. 

 

 
 

39 fő 

megvalósult a tervezett 

időpontban 

 

 

A mentősök által át-

adott információ ered-

ményeként az egyik 

szülő egy vészhelyzet-

ben alkalmazta a java-

solt teendőket, mellyel 

esélyt adott gyermeké-

nek a mielőbbi gyógyu-

lásra.  

Javasolnám ennek a 

tájékoztató előadásnak 

a kötelezővé tételét 

minden nevelési évben 

alkalmazotti körben. 

 

 

2020.07.13. 
Ballagó gyermekek szüleivel az 

aktualitások megbeszélése. 
16 fő 

megvalósult, megbe-

széltük terveinket a 

ballagással kapcsolat-

ban 

2019.11.11.-én a tanköteles korú gyermekeink szüleinek volt központi tájékoztató jellegű szülői értekezlete a T 19. óvodában 

az iskolakezdés törvényi változásairól, ahol több szülőnk jelen volt. 

 

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

 

 

 

 

A két csoportnak együtt vannak a szülői érte-

kezletei, hiszen minden programunkat közö-

sen valósítjuk meg, így a csoport szülői érte-

kezletei megegyeznek az összevont szülői 

értekezletek időpontjaival, témáival. 
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5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

 

Végzős főiskolai 

hallgató által meg-

valósított projekt 

Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 

Projekt formájában komplex módon valósítottuk meg a 

nemzeti ünnepünkről való megemlékezést mindkét cso-

portunkban. Huszár egyenruha egészítette ki az eddigi 

gyűjtőmunka eszközeit. 

A két csoport közösen tett látogatást Petőfi és Kossuth 

szobrainál. 

 
 

 
 

 

Június 4. 

 

Az összetartozásunk 

napját a Takács P. 

úti Óvodával együtt 

szoktuk megünne-

pelni. 

Romhányi Sándorné 

 
Sajnos ebben a nevelési évben az új tipusú Covid vírus 

miatt kialakult vészhelyzetben nem valósult meg a 

programunk.  

A két csoportba járó gyermekek egymásnak rajzoltak, 

hiszen mi összetartozunk.- így ünnepeltünk 

 

Augusztus 20. 

Sétát tervezünk Szt. 

István szobrához. 

Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 
Remélhetőleg lesz lehetőségünk a sétára. 

Október 23. 

Tankokról, fegyve-

rekről készült képek 

nézegetése 

óvodapedagógusok 
A tervezett képek mellett olyan fotókat is megmutattunk 

a gyermekeinknek, melyeken kontrasztot kaphattak a régi 

világ szegénysége és a mai világ anyagi gazdagsága 

között. 
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Tervezés 

Megvalósítás Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős 

Gyermekek névnapja óvodapedagógusok Mindkét csoportban nyilvántartjuk gyermekeink név-és 

születésnapját, melyet megünneplünk. A gyermekek 

felállva köszöntik társaikat, az ajándék közös ének, vagy 

vers az ünnepelt kérése alapján. Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 

Ünnepek   

Mikulás várás 
Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 

 

SZMK-val együttműködve érkezett el a Mikulás, közös 

énekek és versek köszöntötték a gyermekek 

.  
 

Advent - Karácsony 
Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 

 

Karácsonyi hangversenyünk, ráhangolódásunk meghitt, 

hangulatos volt, megvalósult. A 2 csoport külön tartotta a 

műsorát, mert sok lábadozó gyermekünk volt. 

 

Farsang óvodapedagógusok 

 

A farsangi rendezvény a Süni csoportban 2020.02.27-én 

került megrendezésre. 

A Pitypang csoportban 2020-02-28-án volt. 
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Gyermeknap 
Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 

 

A pünkösdi rendezvényünk és a Gyermeknap együtt 

került megrendezésre. Mivel nem volt jó idő és kevés 

gyermekünk volt, így nem a szokásos formában került 

megrendezésre. 

 
 

 
 

Sok otthon lévő gyermekünket a zárt facebook oldalun-

kon köszöntöttünk. 

 

Anyák napja óvodapedagógusok 

 

Az anyák-apák napja sajnos nem kerülhetett megrende-

zésre a vészhelyzet miatt, verseket, dalokat, ajándék 

ötleteket osztottunk meg a szülők körében. 

 

Évzáró 
Romhányi Sándorné 

óvodapedagógusok 

 

A hagyományos évzáró rendezvényünk és az utána terve-

zett hagyományos kirándulásunk is elmaradt a vészhely-

zet miatt. 2020.08.27-én búcsúztatjuk az iskolába menő 

gyermekeinket egy nem hagyományos formátumú műsor-

ral. Réteg  szülői értekezleten (2020.07.13.) beszéltük 

meg a szülőkkel ennek részleteit. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep az „Óvodai nevelés a művészetek eszközei-

vel”.részprogram szerint 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Szüret 2019.09.27. 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Er-

zsébet 

Molnárné Győri Erika 

Az őszi betakarítási munkákat imitálva játszottunk, majd „pi-

henésképpen” a Magyar népmese Napja alkalmából Pandur 

Tünde a KÁIEMI Kiskolcsi tagintézményének tnára mondott 

el egy magyar népmesét, majd volt óvodásaink zenéltek ne-

künk. A rendezvényt táncház, gyöngyfűzés, vesszőfonás zárta, 

A vesszőfonást a Kádas iskola oktatója Dávid-Kiss Borbála 

mutatta be.  

Pünkösd 

 

2020.05.29. 

 

 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

A pünkösdi ünnepségünket a Gyer-

mek nappal egybeszőve tartottuk 

meg. Játékos vetélkedők, vidám 

játszóház valósult meg. 

 

Komázó 

tervezett idő-

pont 05.15. 

Az új típusú Covid vírus miatt kialakult vészhelyzet miatt nem valósulhatott meg a Csoko-

nai úti óvodában 

Évszaki koncertek 

 

 

 

2019.10.02. 

 

 

 

 

 

2019. 12.19. 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Er-

zsébet 

Molnárné Győri Erika 

Karácsonyi hangverseny 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Er-

zsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

Zenemanók 

A szüreti rendezvényen, ill. az eggyé kovácsolt népmese-és 

zenei Világnapon valósult meg. 

Volt óvodásunk hegedült, ill. az óvodánk szülői kórusa énekelt. 

A délelőtti órákban a Zenemanók adtak karácsonyi hangulatú 

ének-zenei előadást gyermekeinknek. 

A délutáni szülőkkel rendezett programunkat kolléganőink 

zenei előadása és a Dúdoló ének-zenei fejlesztőműhely gyer-

mekeinek fellépése tette emlékezetessé. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Most már együtt” 2019.09.20. 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

A programok zsúfoltsága miatt az „Ügyeskedj a 

kerékpároddal!” egész napos rendezvényünkön vol-

tunk együtt az összes gyermekünkkel és a szülőkkel. 

Nagyon sikeres rendezvény volt. 

Magyar népmese napja - 

Zene világnapja 
2019.09.27. 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

 
 

 

A programok zsúfoltsága miatt az őszi rendezvénye-

inket megfelelő keretekben tartva, összesimítva ren-

deztük meg. 

Helyi hagyományainkat őrizve vesszőfonás, gyöngy-

fűzés, töklámpás faragás valósult meg ünnepünkön, 

ahol az óvodánk szülői kórusa és volt óvodásaink 

léptek fel.  

Két Györrfy István Katolikus Iskolai diák mutatott be 

néptáncot mindannyiunk örömére. 

A magyar népmesét Pandur Tünde mondta el a gye-

rekeinknek. 
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„Legyen Neked is kony-

hakerted! 

A tervezett időszakban már nagyon sok beteg gyermekünk volt, utána pedig a vészhelyzet tilalma miatt 

nem valósulhatott meg a rendezvény. 

Egészségnap 2020. 01.22. 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

 

 

 

Meghívott vendégünk Sánta Ferencné 

diatetikus volt, aki a gyermekek helyes 

ételfogyasztásáról tartott előadást a 

szülőknek. Ezt követte a játékos fel-

adat megoldások sora, amit a szülők, 

gyermekek és óvodapedagógusok 

együtt oldottunk meg. A feladatok a 

helyes táplálkozással összefüggő 

ismereteket nyújtottak. Nagyon élvez-

ték a szülők és gyermekek is a délutá-

nunkat. 

Évzáró – közös óvodai 

kirándulás 

A tervezett időszakban a vészhelyzet tilalma miatt nem valósulhatott meg a rendezvény. 

Az iskolába menő gyermekeinktől 2020.08.27-én búcsúzunk el. 

Munkadélutánok 

Hulladékcsökkentési hét 
2019.11.3. hete 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

Újrahasznosítás lehetőségeit mutattuk 

be a szülőknek és együtt készítettünk 

több féle technikával új tárgyakat.

 
 

Karácsonyimunkadélután 2019.12.09 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

 

Nagyon sok szülő készített karácsonyi 

dekorációt a gyermekével. 

 

Húsvéti 

A tervezett időszakban a vészhelyzet tilalma miatt nem valósulhatott meg a rendezvény. 

Óvodánk zárt facebook oldalán tettünk javaslatokat húsvéti dekorációhoz, tojás festéshez, melyek 

elkészítéséről fotókban számoltak be a szülők. 
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Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 

Időpont Megvalósítók Tartalom 

Állatok Világnapja 2019.10.04. 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

 

 
 

 

 

A kiszámíthatatlan időjárás 

miatt terveztünk ugyan láto-

gatást a Kunlovardába, de ez 

nem valósult meg. Helyette az 

óvodánk udvarán és a Tanös-

vényünkön fedeztük fel a 

nálunk élő állatokat, megbe-

széltük a madár odúk fontos-

ságát, benéztünk az avar alá, 

felsoroltuk a nálunk  élő 

madarainkat és azok hasznos-

ságát. 

Később, egyeztetett időpont-

ban Mézes napot rendeztünk, 

ahol Ábrahám Péter méhész 

elmondta gyermekinknek a 

méhek fontosságát, a méz 

hasznos tulajdonságait és 

minden gyermekünk megkós-

tolhatta a mézet. 

Víz Világnapja 

 

 

 

Tervezett tevékenységeink a vészhelyzet miatt nem valósulhattak meg. Az óvo-

dánk zárt facebook oldalán emlékeztettük a szülőket e jeles napról, ill. a Karcagi 

óvodások tarka-barka percei intézményi online oldalunkon is láthattak ötleteket 

játékos vizsgálódásokra. 

Föld Napja 

 

 

 

 

Tervezett tevékenységeink a vészhelyzet miatt nem valósulhattak meg. Az óvodánk zárt facebook 

oldalán emlékeztettük a szülőket e jeles napról, ill. a Karcagi óvodások tarka-barka percei intéz-

ményi online oldalunkon is láthattak ötleteket játékos vizsgálódások-

ra.Szebbnél-szebb rajzokat küldtek virágokról, fákról.Emellett az óvodában 

gondoztuk  a konyhakertünket, a gyermekek a magok elvetésében és a locso-

lásban segédkeztek. Ennek eredményét a későbbiekben élvezhettük.
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Madarak-fák napja 

A vészhelyzet miatt kevés gyermek járt óvodába, leginkább kisebbek. Ehhez igazodva a madár 

odúk lakóit figyeltük meg, lefotóztuk a kikelt széncinkéket, megfigyeltük a madárszülők szorgos 

elemózsia gyűjtését. Nagyon élvezték a gyermekeink. 

 
Környezetvédelmi 

világnap 

Környezetvédelmi világnapon rendet tettünk a játékaink között, gereblyéztünk, megbeszéltük a 

szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, megtekintettük az óvodában használható szelektív hulla-

dékgyűjtő eszközöket. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Rendezvény megne-

vezése 

Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ügyeskedj a kerékpá-

roddal!” játékos „ve-

télkedő” 

2020.09.20. 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

délelőtt 

 

 
 

délután 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ez a rendezvényünk 

nagyfokú átalakításon 

ment keresztül. A Kör-

nyezeti munkaközösség 

szervezésében egész 

napos programot szervez-

tünk, amelyen délelőtt 

több csoportban érkeztek 

az óvodák nagyobb 

gyermekei a felállított 

állomásokra és oldották 

meg a közlekedéssel 

kapcsolatos érdekes 

feladatokat. A rendez-

vény délutáni részében a 

szülőkkel együtt kerék-

párral érkeztek és járták 

végig a kerékpáros köz-

lekedéssel kapcsolatos 

állomásokat. Pályázati 

eszközbeszerzéssel szá-

mos új eszköz segítette 

munkánkat. 

Előző napokban kaptunk 

futóbicikliket. 
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„Kelj fel Jancsi” játé-

kos sorverseny 

2019.10. 

09. 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

Íme a győztesek: 

 

 
 

 
 

Nagy izgalommal, kitar-

tó, türelmes munkával 

készítették fel kolléganő-

im gyermekinket a ver-

senyre. A Testnevelés-

gyógytestnevelés mk. 

szervezésében került 

megrendezésre. Szülők, 

gyermekeink tökéletes 

felkészülésének eredmé-

nyeként 3. alkalommal 

nyertük meg a vetélkedőt. 

Nagyon büszkék voltunk 

a versenyzőkre, akiket 

megünnepeltünk 

Ovigála 2019.11.16. 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

 

 
 

Gondos tervező munka és 

sok gyakorlás után sike-

rült az Ovigála műsorát 

remekül bemutatni kollé-

ganőinknek és gyermeke-

inknek. A felkészítés 

mellett alkalmazotti kör 

segítette munkájukat. 

Büszkék voltunk rájuk. 

Tehetséges gyermeke-

ink nyomon követése 

KTTT 

2020.03. 

11. 
Molnárné Győri Erika 

A Dúdoló ének-zenei 

tehetségfejlesztő mű-

helybe járt Kiss Zsig-

mond, volt óvodásunk. 

Különleges tehetsége az 

iskola első évében tovább 

fejlődött. Örömmel hall-

gattam kis pályafutását, 

kolléganőm által feltett 

kérdésekre adott szülői, 

tanári válaszaikat. 

Sajnos a tavaszra tervezett számtalan programunk  a vészhelyzet miatt nem lett megtartva. 
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6. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül tagóvodák között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egymástól tanulás, közös értékrend men-

tén való munkavégzés. Közösen végzett 

összehangolt munkafolyamatok végzése, 

egymás segítése. 

 

Azonos területen működő tehetségműhely 

vezetők team munkája. Szükség szerinti 

támogatás, tapasztalatok megosztása segít-

ségnyújtás bármelyik tagóvodával pl. eszkö-

zök kölcsönzése, szakmai anyagok átadása, 

szakmai segítség pl. a Takács P úti óvodából 

kolléganő segítsége a rászoruló gyermekeink 

prevenciós tornájának megtartása, ill. fejlesz-

tőpedagógus BTMN ellátása 

Közös intézményi rendezvényeken való 

részvétel. 

Program specifikus rendezvények tartása. 

Munkaközösségekben való részvétel, közö-

sen végzett magas szakmai színvonal képvi-

selete. 

Az intézményünk és a pedagógusok saját 

szakmai érdekének összehangolása. 

Látogatások, bemutatók, szak-

mai munkaközösségi foglalko-

zások,szakmai műhelyekben , 

továbbképzéseken, városi 

rendezvényeken való közös 

részvétel. 

 Szükség szerinti együttműkö-

dés, tapasztalatok megosztása 

segítségnyújtás bármelyik 

tagóvodával pl. eszközök 

kölcsönzése, szakmai anyagok 

átadása. Közös intézményi 

rendezvényeken való részvétel. 

Program specifikus rendezvény 

pl. Ovigaléria avatón vett részt 

Molnárné Győri Erika a Cso-

konai úti óvodában 

Romhányi Sándorné a T19 

óvoda Szüreti rendezvényén 

Az őszi Pedagógiai hetek 

keretében több óvoda bemutató 

foglalkozásain is részt vettünk. 

Mindannyian tagjai vagyunk 

intézményi munkaközösségek-

nek, szaktanácsadóként megyei 

munkaközösségi tag is vagyok. 

Mindannyian részt vettünk a 

szervezett programjainkon, 

ötleteinkkel, megjelenésünkkel 

hasznos tagként dolgozunk, ill. 

Molnárné Győri Erika a Művé-

szeti mk. vezetőjeként fogja 

össze részprogramunk specifi-

kumait. 

Szükség szerint helyettesítünk 

másik óvodában, bár ebben a 

nevelési évben mi kértünk és 

kaptunk segítséget a személyi 

feltételeink optimalizálása 

érdekében. 

 

Óvoda - család 

 

 

 

 Célunk a gyermekeink fejlődésé-

nek biztosítása az óvodapedagógus 

és a szülő közös együttműködése 

során. 

 Szülők motiválása az óvodai életbe 

való bekapcsolódásba. 

 A szülők hiteles, őszinte, építő jel-

legű tájékoztatása. 

 SZMK működésének biztosítása 

 Munkadélutánok, nyílt nap szerve-

zésével prioritásaink megmutatása 

 

A gyermek utáni legfontosabb 

partnereink. Őszinte, építő 

jellegű beszélgetésekkel tárjuk 

fel gyermekeink erős és gyenge 

pontjait. Segítséget, javaslatot 

teszünk és tettünk a problémás 

helyzetek leginkább sérülés-

mentes megoldására, illetve 

kiemelkedő képességeik továb-

bi fejlesztésére. A törvényi 

előírásnál sokkal több alka-

lommal tájékoztatjuk a szülő-
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ket a gyermekeik fejlődéséről, 

a mindennapok történéseiről. 

Tájékoztatjuk őket az aktualitá-

sokról az óvodában a hirdető 

falon, a zárt facebook csopor-

tunkban. Sajnos ebben a neve-

lési évben kevés közös dolgunk 

valósult meg abban a formá-

ban, ahogyan terveztük, de a 

kapcsolatunk élő volt a vész-

helyzet idején is. Aktív, segítő 

SZMK koordinálja közös 

programjainkat, lehet számítani 

a szülők aktivitására. 

A vészhelyzet ideje alatt fel-

adatokat, lehetőségeket ajánlot-

tunk fel a gyermekek fejleszté-

se érdekében, különös tekintet-

tel az iskolába készülő gyer-

mekeink fejlesztése céljából. 

Visszajelzéseket kértünk és 

kaptunk szép számban. A 

Karcagi óvodások tarka-barka 

percei online oldalunk sok 

segítséget jelentett számukra.  

A fejlesztési javaslatok kiter-

jedtek minden tevékenységi 

területre, amiket fotók és vide-

ók formájában küldtek vissza-

jelzésként. A gyermekekkel 

való foglalkozásról, annak 

eredményéről, munkára neve-

lésről és kikapcsolódásról 

egyaránt. 
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Középiskolák 
Középiskolás diákok közösségi munkájának 

letöltéséhez biztosítjuk a helyszínt. 

Az előző évekhez hasonlóan 

tárt kapukkal vártuk a középis-

kolás gyermekeinket, de ebben 

a nevelési évben nem érkeztek 

hozzánk közösségi munkára 

tanulók. 2019 augusztusában 

volt nálunk diák. 

Óvoda- Általános Iskolák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda-iskola átmenet segítése, zökkenő 

mentesebbé tétele. 

Betekintés lehetőségének biztosítása a két 

intézmény típus pedagógusai között. 

 

 
 

 

 

 

Első osztályos gyermekek 

meglátogatása minden általá-

nos iskola 1. osztályában az 

iskolák által biztosított időpon-

tokban megvalósultak. Apró 

ajándékokkal kedveskedtünk 

volt óvodásainknak. Részt 

veszünk a Györffy I. Katolikus 

Iskola Fecskeavató rendezvé-

nyén, elsősök órá-

in.(2019.11.20.) 

A Nagykun Református Álta-

lános iskola (2019.10.09.) és a 

KÁIAMI Kiskulcsosi tagin-

tézményében (2019.11.20.) is 

látogatást tettünk elsőseink 

óráin. 

Egymás rendezvényeinek 

látogatása a lehetőségeink 

keretein belül valósulnak meg. 

Ebben a nevelési évben lazább 

kapcsolat alakul ki a 

KÁIAMIK.M. tagintézményé-

vel annak korszerűsítési folya-

mata miatt. Az Alapfokú Mű-

vészeti Iskolával kialakított 

kapcsolatainkat tovább ápoljuk 

pl. hangversenyek az ének 

tanszék növendékeinek előadá-

sában, volt óvodásaink zenei 

bemutatkozása. Ebben az 

évben is részt vettünk a Szt. Pál 

Marista iskola farsangi felvo-

nulásán is. Meghívjuk a tanító-

kat rendezvényeinkre. Lehető-

ségeink korlátain belül elláto-

gatunk minden rendezvényre, 

melyre meghívót kapunk. 

Zeneiskolás növendékek és 

tanárok bemutatkozása rendez-

vényeinken pl. Szüret, Galéria 

avatók, karácsonyi hangver-

seny. 
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Óvoda - Fenntartó 

 

Hiteles, pontos adatszolgáltatás a fenntartó 

felé. 

Betekintés biztosítása a fenntartó felé. 

 

 

Alkalmanként bizottsági és 

Testületi üléseken való részvé-

tel. 

Adatszolgáltatással élünk a 

beszámolók készítéséhez. 

Meghívjuk a fenntartó képvise-

lőit az óvodai rendezvényekre. 

Futóbicikliket kaptunk az 

önkormányzattól 2019.09.18-

ánmegtartott rendezvényen 

részt vettünk gyermekeinkkel. 

Óvoda – JNSZM Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagintézménye 

A részképesség zavarral küzdő gyermekeink 

szakszerű ellátása. 

Szűrővizsgálatok elvégzése. 

Ebben a nevelési évben is 

felmérték a 3 éves gyermeke-

ink beszédkészségét, illetve 5 

éves gyermekeink részképessé-

geinek fejlettségi szintjét a 

szülői igények alapján. 

Sajnos a vizsgálatok eredmé-

nyeiről semmilyen informáci-

ónk nincs, hacsak a szülő meg 

nem tisztel azzal bennünket, 

hogy megmutatja. 

Logopédiai ellátása több gyer-

meknek folyik, eredményeiről, 

haladási üteméről szintén nincs 

információnk. Az információra 

azért lenne szükségünk, hogy a 

nap kb. 8 órájában tudjuk 

segíteni a hangok gyakorlását, 

alkalmazását. 

Az intézmény vezetője tájékoz-

tatást nyújtott egy előadás 

keretein belül, mely az iskola-

kezdéssel kapcsolatos törvényi 

módosítások gyakorlati megva-

lósításáról szólt. -1 fő vett részt 

rajta 2019.11.06-án. 

2019.11.13. Szakmai workshop 

1 fő 

Óvoda JNSZM Szakszolgálat Szakértői 

Bizottság Székhely Intézménye 

Az általunk felterjesztett és a – JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintéz-

ménye által vizsgált gyermekeink újbóli 

vizsgálatának elvégzése, diagnózis felállítása. 

Törvényi előírásoknak megfelelés megneve-

zése, előírása. 

Ebben a nevelési évben eddig 1 

gyermekünk volt vizsgálaton, 

melynek eredményeként SNI 

ellátást igénylő lett. Emellett 

felülvizsgálaton volt 1 gyer-

mek, státusza megmaradt és a 

nyár folyamán (remélhetőleg) 

még 1 főt vizsgálnak meg. 

Óvoda – Oktatási Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási Központ 

Szervezett továbbképzéseiken való részvétel, 

szakértői, szaktanácsadói látogatások. 

Szakmai napok szervezése. 

Bázis intézményi feladatok ellátása.  

Szaktanácsadói munka végzése – Romhányi 

Sándorné szaktanácsadó 

Ebben a nevelési évben évindí-

tó Óvodai Szakmai Értekezlet-

tel indította az évet 2019. 

08.29-én a POK. Aktualitások, 

előadás és a ránk váró falada-

tok ellátása témakörében, 2 fő 

vett részt.Szaktanácsadói mun-

kaközösségi foglalkozásokon 

részt vettem. 

A szaktanácsadói feladatellátá-

som a nevelési év első felében 

megvalósultak, a 2. félévre 

tervezett látogatások elmarad-

tak a vészhelyzetre való tekin-

tettel. 
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Óvoda – Családsegítő Központ, Gyer-

mekjóléti szolgálat, Gyámhivatal 

Folyamatos információ áramlás az egész 

nevelési évben. 

 

Jelzőrendszer működtetése szükség szerint. 

Az esetmegbeszélésekre, tör-

vényi változások ismertetésére 

meghívást kapott több alka-

lommal a gyermekvédelmi 

felelősünk, melyeken rendsze-

resen részt vett. 

Több esetben kértek tőlünk 

mindkét csoportban gyerme-

kekről véleményt hol szülői 

megkeresés, hol hivatali felül-

vizsgálat miatt, melyeket mi 

elkészítettünk és továbbítottuk 

az óvodaigazgatóság felé. 

 

Óvoda – Kulturális és Közművelődési 

Intézmények 

 

Közös értékeink megőrzése. 

Rendezvények látogatása, pályázatok támo-

gatása 

 

 
 

 

Ebben a nevelési évben az ősz 

folyamán az alábbi közös 

rendezvényen vettünk részt: 

2019.09.30. Mesenap a könyv-

tárban – 1 fő 

2019.12.06. Színház látogatás-

gyermekinkkel 

2019.12.07. Városi Karácsony 

3 fő 

Legszebb konyhakertek díját-

adó ünnepsége 2 fő 

2019.12.12.Karácsonyfa állítás 

a Városháza előtt 

2019.12. Karácsonyi gyertya 

gyújtás  – Dúdoló tehetségmű-

hely 

2019.12.13. 

Magyar Kultúra Napja 

2020.01.22. 

Ellátogattunk a Györffy István 

Nagykun Múzeumba és a Jókai 

úti Tájházba is. 

Óvoda – Védőnők, Fogorvosok, Gyer-

mekorvosok 

Gyermekeink egészségének prevenciós meg-

óvása 

Védőnői látogatások: 

2019.09.27. 

2020.01.20. 

A gyermekorvosok betegség 

idejére biztosítják az igazolást 

gyermekeinknek. 

Vizsgálati kérelem esetén 

némely esetben nehézkes az 

orvosi – védőnői igazolás 

kivárása. 

Óvoda- alapítványok, Civil szervezetek 

Óvodai életünk, szakmaiságunk színvonalá-

nak erősítése 

 

„Gyermekünk mosolya – 

egészséges gyermekekért” 

alapítvány támogatja óvodán-

kat. Közös rendezvényeink: 

Ovigála 2019.11.16. 

Ennek finanszírozása nyertes 

pályázati támogatással valósult 

meg.Kátai Gábor Kórházkará-

csonyi rendezvényén részt 

vettek a Dúdoló tehetségfej-

lesztő műhely gyermekei Mol-

nárné Győri Erika vezetésével. 

Tavaszi rendezvényünk, a 

„Játszd újra!” a vészhelyzet 

miatt nem került megrendezés-

re. 
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Óvoda- Szakmai Egyesületek 

 

„ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egye-

sülete 

 

 

Részt vettünk az Őszi Konfe-

rencián (3 fő) 2019.10.26-án, 

ahol is a Liszt Ferenc Zeneaka-

démia EFOP pályázatának záró 

rendezvényét hallgattuk végig. 

Molnárné Győri Erika kolléga-

nőnk is korreferátummal szere-

pelt a rendezvényen. Emellett 

folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a Művészeti Híradó 

negyedéves cikkeit. 

Óvoda – Tehetségtanácsok 

 

KTTT – Tehetséggondozás az óvodákban. 

Szakmai megsegítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTT  

 

 
 

 

 

A KTTT megrendezésében 

sikerült a vészhelyzet kihirde-

tése előtt megtartani tehetséges 

óvodásaink nyomonkövetését 

szolgáló szakmai fórumunkat 

„Tehetség utak” címmel  2020. 

03.11. Kiss Zsigmond volt 

óvodásunk zenei fejlődését 

mutatta be Győri Erika és 

meghívott vendégei. 

 

 

 

Az a „ Óvodai nevelés a művé-

szetek eszközeivel” Óvodape-

dagógusok Országos Szakmai 

Egyesülete az OTTT szakmai 

támogatásával rendezi meg 

konferenciáit, melyen ősszel 

részt vettünk. 
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7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak 

meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, érté-

kelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembe vételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban je-

lenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáci-

óban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

Ebben a nevelési évben is az volt a célunk, hogy minden gyermek egyéni 

képességeihez igazodó fejlesztést biztosítsunk. 

Az éves projekt terveink előző nevelési évben való feldolgozása során szerzett 

tapasztalatokra építve alkalmaztuk a reflektív pedagógia elveit. Az inkluzív 

nevelés jellemző volt mindennapjainkra. Az éves tevékenységi terveket folya-

matosan bővítettük, módosítottuk, ebből adódóan a projekt tervek tartalmi 

elemei is szükség szerint módosultak. A napi terveink az előző évek tervezése-

ire épülve módosultak. A napi terveket az előző évi vázlatokat felhasználva 

készítettük, jelölve a módosításokat és a reflexiókat. 

A tavaszi időszakban már február elejétől fogva sok beteg gyermekünk volt, 

így inkább az egyéni fejlesztések mélyebb, többszöri megvalósítása volt a 

jellemző az adott projekt témában. 

 

A mozgás, mint napirendi elem minden nap megvalósul szervezett és spontán 

formában. Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés a mindennapi odafigyelés 

és szokásrendszer formájában valósult meg. Nem tervezett tevékenységek is 

megjelentek a tavasz folyamán, hiszen a járványügyi helyzet új feladatok elé 

állított mindenkit. Nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek kézmosási techni-

kájának fejlesztésére, az előírt higiéniás szabályok betartására és betartatására. 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása mindkét területen meg-

valósul, hiszen a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás is működik óvo-

dánkban. Év közben 1 fővel nőtt az SNI létszámunk gyermekeinket gyógype-

dagógus, a BTMN gyermekünket fejlesztőpedagógus fejlesztette. Óvodánkban 

2 tehetségműhely működik, a Dúdoló ének-zenei  és a Tudorka logikai terüle-

ten. 

 

Mindkét csoportunkba jár cigány nemzetiségű gyermek. A szülők együttmű-

ködőek, gyermekeik szocializációja az óvodai életben nagyfokú fejlődésen 

ment keresztül. Esélyegyenlőséget biztosítunk minden területen. 

Éves tervünkben szereplő nemzetiségi tartalmú elemeket esetenként beépítet-

tük a megvalósítás során. 

 

A PP  felülvizsgálata eredményeként a szükséges módosításokat megtettük, 

melyek elsődleges megfelelése a törvényesség betartása. Emellett a helyi 

adottságokhoz, szakmai elvárásokhoz igazodó innovatív eljárásaink alkalma-

zása, további, a nevelőmunkánk hatékonyságának növelése érdekében szüksé-

ges változtatásokat megtettük. 

 

 

Külső értékelésre ebben a nevelési évben nem került sor.Belső ellenőrzési 

folyamatok az SZMSZ-ben és a 2019/2020 évi Intézményi Nevelési Tervben 

meghatározott módon megvalósultak meg.A belső ellenőrzések eredménye-

ként megállapítható a szakmai munka magas szintű végzése, a nevelőmunkát 

segítő alkalmazottak pontos, felelősségteljes munkája. 

A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata folyamatos előkészítő fázis-

ban van. 

 

Külső szakmai ellenőrzés a Kiváló Akkreditált Tehetségpont minősítése során 

valósult meg, mely eredményeként újra elnyertük ezt a megtisztelő címet. 
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 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

 

Ez a feladat már az intézményi ellenőrzésekből fakadóan kerül feladatként 

elénk. A BECS és a megalakult team-ek folyamatos magas szintű munkájának 

eredményeként a jövőben kidolgozásra kerül. 

 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati forrá-

sokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a 

magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biz-

tosítása 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pá-

lyázati források keresése, szak-

mai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

Óvodánkba 51 gyermek jár. Ez a létszám biztosította a magas szintű 
feladatellátást. Minden gyermek egyéni képességéhez igazodóan 
valósítottuk meg az integrált nevelést. 
 

 

 

Ebben a nevelési évben pályakezdő kolléganő kezdte pályafutását óvodánk-

ban. 

 

 

 

Tárgyi felszereltségünk ebben a nevelési évben minisztériumi juttatásból 

sportszerek adományozásával bővült. ennek célja a mozgás, sportolás támoga-

tása volt. Nyertes pályázat megvalósításából hangszereket, fejlesztő eszközö-

ket kaptunk. Folyamatban lévő nyertes pályázatunk is a tárgyi fejlesztéseket 

szolgálja az élményszerzéseken, fejlesztő tevékenységeken túl. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok 

számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

A néphagyományok ápolása minden tematikus tervünk szerves része, illetve 

rendezvényeink tartalmi elemeire is jellemző a „Csak tiszta forrásból” elv.  

Fontosnak tarjuk helyi értékeink bemutatását gyermekink és szüleik számára. 

Ebben a tanévben bővítettük a helyi festőművészek alkotásaiból készített 

gyűjteményünket. Kiállításokra vittük gyermekeinket. 

Újabb népi kismesterséggel, a vesszőfonással ismertettük meg gyermekeinket. 

 

 

Ebben az évben is felhasználjuk azt a tervet, amelyben nyomon, hogy követhe-

tő tematikus terveinkben hogyan jelennek meg a Hungarikumok – új elem a 

Mézes nap 

A keresztény kultúra értékei az óvodás korban a szeretet, gondosko-

dás,egymással törődés, az alapvető erkölcsi értékek közvetítése jellemezte 

mindennapjainkat. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adap-

tálása nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

Mindannyian teljesítettük a törvényi előírásoknak megfelelő továbbképzési 

kötelezettségünket. 

 

A belső továbbképzések, előadások, bemutató foglalkozások adtak lehetőséget 

az autodidakta fejlődési lehetőségen túl módszertani kultúránk fejlődésére. 

A Karcagi óvodások tarka-barka percei online szakmai oldalunk számos lehe-

tőséget biztosított a szakmai fejlődésünkre. 

 

Jó gyakorlataink finomítása, pontosítása, bevált Jó gyakorlattá válása folyama-

tos feladatot ad számunkra. 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a 

néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink válja-

nak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

Óvodám Jó gyakorlatait az előző nevelési években már volt alkalmunk bemu-

tatni. Ez a nevelési év különleges, új helyzet elé állított mindannyiunkat a 

vészhelyzet bevezetése miatt. A karcagi óvodások tarka-barka percei – intéz-

ményi Jó gyakorlattá válása új lehetőséget ad az óvodai nevelés területén. Két 

kolléganő kapcsolódott  

be  ebbe a munkába. 

A mozgásfejlesztés óvodai specifikumunk az a terület, mely újabb Jó gyakor-
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 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

latként jelenhet meg a következő nevelési években. 

Publikációra kerül 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, te-

hetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, 

lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a hatá-

ron túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a peda-

gógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen va-

lósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése fel-

adat orientáltan működjön. 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésé-

vel 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehet-

ségnapok, szakmai programok, 

gyakorlatok megvalósítása 

 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Szakmai munkaközösségi foglalkozásokon minden óvodapedagógus részt vett. 

Ötletekkel, részvétellel támogattuk a munkaközösségek tervei alapján megva-

lósult programokat, eseményeket. 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők szakmai fóruma ebben a nevelési évben is 

megvalósult. 

 

 

Tehetségfejlesztő műhelyvezetők szakmai fóruma ebben a nevelési évben is 

megvalósult, különös tekintettel a pályázatokhoz kapcsolódva. 

 

A POK általszervezett előadások, szakmai pedagógiai napok rendezvényeit 

látogattuk ebben a nevelési évben is. Szaktanácsadóként részt veszek a megyei 

munkaközösség munkájában, az éves feladatterv megvalósulása a vészhelyzet 

miatt nem realizálódott az első félévben. 

 

 

 

A KTTT megrendezésében sikerült a vészhelyzet kihirdetése előtt megtartani 

tehetséges óvodásaink nyomon követését szolgáló szakmai fórumunkat „Te-

hetség utak” címmel  2020. 03.11. Kiss Zsigmond volt óvodásunk zenei fejlő-

dését mutatta be Győri Erika és meghívott vendégei. 

Az a „ Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Orszá-

gos Szakmai Egyesülete az OTTT szakmai támogatásával rendezi meg konfe-

renciáit, melyen ősszel részt vettünk. 

 

Határon túli szakmai kapcsolatot nem ápolunk. A Vasárnapi iskola keretén 

belül több alkalommal is volt kolléganőnk Erdélyben óvodás, iskolás korú 

gyermekekkel szervezett fejlesztő foglalkozásokon. 

Adományokat ( ruhákat, játékokat) küldtünk az ott élő gyermekeknek, melyet 

a szülők gyűjtöttek össze. 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös 

Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtá-

sa 3 évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

Nyertes lett Zöld óvoda pályázatunk, melynek 

elismerő oklevelét 2020.01.23-án vehettem át. 

Bekapcsolódtunk országos szervezésű Hulladék-

csökkentési hét programjaiba, munkadélutánt 

szerveztünk szülőkkel, gyermekekkel. 

 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képe-

sek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések 

tárják fel az erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szak-

értők, szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 Külső szaktanácsadói szolgálta-

tások igénybevétele váljon a pe-

dagógusok igényévé. 

 

Az SZMSZ alapján elvégzett ellenőrzési feladatok megvalósultak. Az ellenőr-

zések építő, segítő, támogató jelleggel történtek a minél magasabb szakmai 

munka elérése érdekében. 

Szaktanácsadóként segítettem kolléganőimet és elvégeztem az intézményveze-

tés által kijelölt feladatokat. 

Gyakornok kolléganőm ősszel szaktanácsadói látogatásra készül. 
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9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetség-

gondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű megvalósítása vala-

mennyi óvodában. 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői tá-

mogatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

A tehetséggondozás a csoportokban differenciált feladatok 

adásával megvalósult. 

 

Két Gardner- i területen valósult meg fejlesztőműhelye-

inkben. 

 

Adat-és dokumentáció  szolgáltatással járultunk hozzá a 

sikeres akkreditációhoz. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a 

nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori fel-

adatok ellátása 

 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapaszta-

latcsere váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében bemutató 

foglakozások tartása. 

Végzős főiskolai hallgató mentorálása a 3. évben is megva-

lósult. Kiváló gyakorlati és szakmai eredménnyel végezte 

el főiskolai tanulmányait Seresné Bődi Viktória. Nagyon 

büszke vagyok rá! 

 

Gyakornok kolléganőnket Molnárné Győri Erika 

mentorálta ebben a nevelési évben. 

 

Ebben a nevelési évben mentori szakmai megbeszélésen 

vettünk részt. 

 

A Karcagi óvodások tarka-barka percei online szakmai 

oldalunkon való részvételünket minden esetben szakmai 

bemutatónak ítélem meg. 

11.  Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes 

megvalósításával érjük el. 

 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználá-

sa a célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvé-

nyesítésével. 

Minden tevékenységi területen a PP-ban megfogalmazott 

célokat az alárendelt feladatok megvalósításával értük el. 

Az egészséges életmódra nevelés területén kibővült a 

vészhelyzet miatt kiadott  megelőzési teendőkkel. 

 

Minden humán és tárgyi erőforrás a gazdaságosság érvé-

nyesítésével működött. 

Több esetben más óvodából érkezett kolléganő segítette 

munkánkat. 

 

 

8. Gyermekvédelmi felelős neve:  
Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

Süni vegyes csoport 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

 

K.R. beszédfogyatékos 

P 

04. 

20. 

P 80.30. 

Kolozsvári Ernőné 

A gyermek nagyon sokat fejlő-

dött, folyamatos a kapcsolattar-

tás az óvodapedagógusok és a 

gyógypedagógus között. 

Süni vegyes csoport 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

V.L. 

Enyhe értelmi fo-

gyatékos 

Tanulásban veszé-

lyeztetett 

 Kolozsvári Ernőné 
Motivációban tapasztaltunk 

változást. 
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10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 
Fejlesztés tapasztalatai, eredményei 

Pitypang vegyes csoport 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Erzsé-

bet 

 

 

Sz.L. BTMN Molnárné Oros Csilla Sajnos nem mondható eredményesnek a gyer-

mek fejlesztése. 

A fejlesztő pedagógus foglalkozásai mellett 

logopédiai foglalkozásra is jár. 

Családi környezetben nem kap elegendő meg-

erősítést. 

Az OH engedélyével még 1 évet az óvodában 

tölt a tanköteles korú gyermek. 

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Gyökeres Éva 

Csoport létszáma: 10 fő 

Foglalkozás időpontja: heti 1 alkalommal 45 perc csütörtöki napokon 

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok  
Tapasztalatok a munkaközösségi 

foglalkozásokról 

Vezetői munkaközösség Romhányi Sándorné 
Aktualitások, vezetői 

szemléletformálás. 

A munkaközösségi foglalkozások 

belső továbbképzésként hatnak szak-

mai fejlődésünkre. 

A vészhelyzet miatt számos foglalko-

zás elmaradt, de a Karcagi óvodások 

tarka-barka percei online szakmai 

oldalunk számos lehetőséget biztosí-

tott módszertani kultúránk fejlődésé-

hez. 

Környezeti munkaközösség Romhányi Sándorné 
Sikeres intézményi 

rendezvény szervezés 

Művészeti munkaközösség Molnárné Győri Erika 
Programspecifikumok 

előtérbe helyezése 

Mesevarázs munkaközösség Molnárné Győri Erika 

Sikeres intézményi 

rendezvény szervezé-

se 

Testnevelés- gyógytestnevelés 

munkaközösség 
Szalókiné Kovács Erzsébet 

Sikeres intézményi 

rendezvény szervezé-

se 

Gyermekvédelmi munkaközösség Szalókiné Kovács Erzsébet 

Jogi változások, 

esetmegbeszélések 

hasznosak. 

Kézműves munkaközösség Rapi Angéla 

Módszertani kultúra 

fejlesztése – projekt 

záró foglalkozás 

bemutatója 

 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 
Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Romhányi Sándorné Vezető óvodapedagógus 
Tagintézmény vezetői tevékenység folyamatos 

ellátása. 

Molnárné Győri 

Erika 

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel szakirányú 

szakvizsga 
Munkaközösség vezetői tevékenység ellátása. 
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14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület Tehetségműhely vezetője Tehetségműhely létszáma Időpont, időkeret 

Tudorka Logikai-matematikai Romhányi Sándorné 11 fő heti 45’ 

Dúdoló ének-zenei Molnárné Győri Erika 10 fő heti 45’ 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 
Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 
Képzés szervezője 

Képzés finanszírozá-

sa 

Rapi Angéla Éva 

Eszterházy Károly 

Egyetem (Eger), 

Neveléstudományi 

mesterszak 

2 év 
Eszterházy Károly 

Egyetem (Eger), 
saját finanszírozású 

Romhányi Sándorné 

Felkészítés a kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekek, tanulók 

nevelését-oktatását 

segítő szaktanácsadói 

feladatok ellátására 

2020.03.20-21. 

2020.03.27-28. 

2020.04.18. 

OH 

A vészhelyzetre való 

tekintettel a képzést 

törölték 

 

 

16. Szakmai Napokon való részvétel 

16.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.14. Komposztünnep 
MIEÓ SZIM 

óvodája 
Molnárné Győri Erika 

Környezettudatos magatartás 

formálása játékosan. 

2019.10.15. Mit üzen nekünk a föld? 
MIEÓ Kuthen 

úti óvodája 

Romhányi Sándorné 

Rapi Angéla Éva 

Rendkívül ötletes formában 

dolgozta fel szülők bevonásával a 

környezetvédelmi témáját. 

2019.10.16. 

Környezeti nevelés lehe-

tőségei a fenntarthatóság 

jegyében 

MIEÓ Csokonai 

úti óvodája 

Rapi Angéla Éva 

Romhányi Sándorné 

szelektív hulladékgyűjtés, kör-

nyezettudatosságra nevelés. 

2019.10.18. 

Régi idők nyomában - 

hagyományok felidézése 

a fenntartható 

fejlődés érdekében óvo-

dás korú gyermekekkel 

MIEÓ Zöldfa 

úti óvodája 

Szalókiné Kovács Er-

zsébet 

Műhelybeszélgetés keretében 

bemutatásra kerülnek a népha-

gyományok, a jeles napok felele-

venítése, 

gyakorlati megvalósulása a fenn-

tarthatóság jegyében. 

2019.10.22. 

A mérték, érték az ökoló-

giában – ökológiai szem-

léletformálás 

MIEÓ Kinizsi 

úti óvodája 
Romhányi Sándorné 

Az öko-lábnyom a környezettu-

datosság jegyében. 
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16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.09.20. 
„Ügyeskedj a kerék-

pároddal! 
Karcag – főtéri park 

Romhányi Sándorné 

 

 

 

Megújult formában, 

megváltozott helyszínen 

fokozott értékű tartalmi 

elemek alkalmazása. 

Egész napos rendezvény 

volt, délelőtt az ovikból 

hozták a kolléganők a 

gyermekeket a 9 állomás 

feladatainak megoldásá-

ra, délután valósult meg 

a hagyományos feladatok 

beépítésével kialakított 

kerékpáros vetélkedő a 

szülők közreműködésé-

vel. 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 

Szakmai konfe-

rencia, program 

neve 

Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.26. 
Szaktanácsadói 

értekezlet 
Szolnok 

Romhányi Sándorné 

 

 
 

Az iskolai sikertelenség 

kulcs: a motiváció 

Józsa Krisztián előadása 

Fenntarthatóságra neve-

lés és az ökoiskolák és 

Zöld óvodák 

Oleár Lászlóné előadása 

2019.08.29. 
Óvodai Szakmai 

Értekezlet 
Szolnok, Baross út 37. 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Szakmai áttekintés, 

alapprogram értelmezése. 

2019.09.04. 

 

Óvodapedagógiai 

Évindító Konfe-

rencia 

 

Miskolc 

 

 
 

 

Romhányi Sándorné 

Jogszabályi környezet-

szemle 

Mód-Szer-Tár 

Időgazdálkodási, konflik-

tuskezelési módszertani 

ajánlásokat hallhattam. 
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2020.02.20. 
Szaktanácsadói 

Konferencia 
Szolnok Romhányi Sándorné 

Új feladatok az oktatás-

ban 

Brassói Sándor előadása 

Pedagógiai Szakmai 

szolgáltatások 2020. 

Szabó Róza előadása 

2020.02.14. 
Mentor Konfe-

rencia 
Hajdúböszörmény Romhányi Sándorné 

Mentori feladatok ellátá-

sának megsegítése. 

 
 

 

18. Pályázatok megvalósulása 

 

NTP-OTKP-19-0096  

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása. 

"Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom ki vagy!" 

 

Molnárné Győri Erika Dúdoló ének-zenei pályázatának megvalósulása a nevelési év első felében 

kezdődött. Részben valósultak meg a tervezett tartalmi elemek a vészhelyzet okozta ellehetetlenülés 

miatt. A pályázat módosítása beadásra került. 

 

„Zöld óvoda” pályázat – a 2 alkalommal való sikeres pályázatban foglalt vállalások teljesítése fo-

lyamatos. Meglévő értékeinket megőrizzük. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Molnárné Győri Erika 

Partneri mérő team Szalókiné Kovács Erzsébet 

Ösztönző team Szalókiné Kovács Erzsébet 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Romhányi Sándorné 

Ellenőrzés team Molnárné Győri Erika 

Teljesítményértékelő team Romhányi Sándorné 

 

20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 

Az óvodapedagógusok szakmai ellenőrzésében az a tapasztalatom, hogy a napi gyakorlati munkában 

magas színvonalú nevelés folyik óvodámban.  

Szakmai ellenőrzések: 

1. Rapi Angéla Éva 2020.01.29. Szabad játék – A külső világ tevékeny megismerése 

2. Molnárné Győri Erika 2020.02.06. Mozgás 

3. Szalókiné Kovács Erzsébet 2020.02.11. Rajzolás, mintázás, kézi munka 
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A dokumentáció vezetését folyamatosan ellenőrzöm. A gyermekek egyéni fejlődését vezetik, de a 

szülők tájékoztatása a tavasz folyamán elmaradt a vészhelyzet miatt. 

A nevelőmunkát segítő kolléganők ellenőrzése folyamatos, a HACCP előírásai alapján végzik mun-

kájukat a dokumentáció és a gyakorlati teendőkben egyaránt. 

 

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

A Jókai úti tagóvoda 2 csoportjába 51 gyermek jár, vegyes életkorúak. A 2020.március 16-án kihir-

detett óvodai kényszerszünet nehéz körülményeket teremtett mindannyiunk, de legfőképpen a szülők 

és gyermekeink számára. 

 

Ez a beszámoló az elvárttól azért tér el, mert minden tevékenységünk, szervezésünk és probléma-

megoldásunk közös, ezért a kolléganőkkel egyeztetve íródik ebben a formában. Egy kolléganőnk 

néhány nap kivételével homeoffice és a Karcagi óvodások tarka-barka percei online oldalon dolgo-

zott (hétfőtől minden nap bent van az óvodában), tagintézmény vezetőként csak néhány napot voltam 

távol és így koordináltam mindkét csoport életét. Két kolléganőm néhány nap kivételével ellátta az 

ügyeleti óvoda teendőit. 

 

 A kényszerszünet első napjaiban már voltak gyermekeink: 

Süni csoportból 2 gyermek 

Pitypang csoportból 1 gyermek 

 

Ez a létszám folyamatosan változott, hiszen a szülők ebben az időszakban még szabadság, vagy táp-

pénz formájában otthon tudtak lenni. Leültünk és áttekintettük azoknak a szülőknek a sorát, akik a 

vészhelyzet kihirdetése utáni körleveledben kiemelt szférában dolgoznak és fokozott figyelmet igé-

nyeltek az ügyeleti ellátás során. Többen dolgoznak a közigazgatásban, közalkalmazottként, vagy az 

oktatásban. 

 

Az első hét után a Süni csoportból az egyik gyermek édesanyját kényszerszabadságra küldték, ezért 

lecsökkent 1-1-re a gyermekek létszáma. Ekkor kerestem fel telefonon több „kiemelt”foglalkoztatott 

szülőt és ajánlottam fel az ügyeleti ellátást. Tizenhat megkeresés történt, nem engedhettük, hogy 

egyetlen szülő is elveszítse az állását, mert nincs aki vigyázzon a gyermekére. Többekre a nagyobb 

testvérek vigyáztak, de gátolta őket az online tanulás folyamatában, másoknak az utolsó pillanatban 

jött a segítség a munkába való visszatéréshez. Nagyon örültek a szülők a lehetőségnek, nagyra érté-

kelték a gondoskodásunkat. Ennek hatására kezdett emelkedni a gyermeklétszámunk. 

 

A 3. héttől kezdve a Süni csoportból a mai napig 2 gyermek jár, a Pitypang csoport létszáma növeke-

dett először 3, majd 5 főre. Időközben 1 gyermek esetében jelzett a szülő 2 nap ügyeleti ellátás igénye 

miatt, természetesen fogadtuk a gyermeket. Hétfőtől a Süni csoportból 2 gyermek, a Pitypang cso-

portból 6 gyermek jár, illetve ezen a héten 1 gyermek nem jön, mert a szülők szabadságon vannak. 

2020.05.07-től 11 gyermeket látunk el 3 csoportban, igénybe véve a fejlesztőszobát is. Két óvodape-

dagógus és 1 pedagógiai asszisztens látja el a délelőtti teendőket, délutánra csökken a létszám és 2 

csoportban pihennek a gyermekek óvodapedagógusok feladatellátása mellett. 

 

Az óvodán kívüli gyermekétkeztetést csoportonként 1-1 szülő igényelte úgy, hogy az óvodából viszi 

az ebédet, 4 fő esetében a kiszállítás igényét jelezték. ez a szám nem változott. Minden szülővel kitöl-

tettük az étkezést igénylő lapot, május 4-gyel pedig a módosított formáját is. 
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 A szülőkkel való kapcsolattartást kiválóan szolgálja óvodánk zárt facebook oldala. Folyama-

tos a kapcsolattartás, fotókat küldenek a gyermekekről, azok munkáiról, fejlődéséről.  Ezen 

kívül telefonos megkeresések is történtek mindkét részről pl. beszámolt a szülő arról, hogy 

kórházba került a gyermekünk, természetesen mi visszahívtuk a gyermek állapotáról érdek-

lődve; megtanultak néhányan kerékpározni, a fotókat küldték róla; a megosztott képeket 

kommentálták; telefonon kért segítséget az egyik szülő egy dokumentum kitöltéséhez. Spon-

tán találkozások esetén érdeklődtünk a gyermekekről. Azt gondoljuk, hogy a kapcsolattartá-

sunk a körülményekhez képest aktívnak mondható. 

 Csoportjainkba járó gyermekek otthoni tevékenységeit a facebook oldalunkon támogattuk 

megosztásokkal, javaslatokkal. Zöld jeles napjainkról megemlékeztünk, éppúgy, mint a Hús-

véthoz kötődő hagyományainkról. Folyamatos visszajelzéseket kaptunk több szülőtől. Konk-

rét fejlesztő feladatokat is küldtünk, melyeknek megvalósításáról, eredményéről szintén kap-

tunk visszajelzéseket. Felhívtuk a figyelmüket az intézményünk Karcagi óvodások tarka-

barka percei online oldal folyamatos figyelemmel kísérése is. Mi is figyelemmel kísértük 

azok megtekintését, több szülő nézi a feltöltött videókat.              

 A következő időszak tervei között szerepel a gyermekek- különös tekintettel a tanköteles korú 

gyermekeink fejlesztésére- a zárt facebook oldalunkon olyan tartalmakat, fejlesztő feladatokat 

megjeleníteni, amik a következő 2 heti projektjeink feldolgozását szolgálják, persze a szülők 

segítségével. Ezen a héten összeállítjuk a feltöltendő szakmai anyagokat - hiszen azért ezek 

eltérnek az óvodai fejlesztések módszereitől- és a jövő héttől minden nap a heti rendünknek 

megfelelően töltjük fel a fejlesztő feladatokat. Bizonyos területen a Karcagi óvodások tarka-

barka percei – felvételeinek anyagát is felhasználjuk és visszajelzéseket kérünk a szülőktől. 

Az ügyeleti óvodába járó tanköteles korú gyermekek iskolára való felkészítése folyamatos. 

 

Nevelési évünk elején minden szülő megvásárolt egy fejlesztő füzetet, melyet haza adunk és az azok-

ban lévő feladatok megoldására ösztönözzük a szülőket és gyermekeket. Egy értékelő táblát is készí-

tünk motiváció fokozása érdekében. 

 

Kapcsolattartásunkban megtartjuk az eddig kialakított rendszerünket. 

 

 

Karcag, 2020.07.11.                                     

 

         Romhányi Sándorné 

tagintézmény vezető 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: Kinizsi úti óvoda 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje 
 

hétfőtől péntekig: 7.00-16.00 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 
6 6 

Dajka létszám 3 3 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma   

Fűtő-karbantartó létszám 1 1 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma - - 

Gyermek létszám összesen 69 65 

Étkező gyermekek száma összesen 69 65 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  69 65 

Óvodás gyermekek száma - - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2 2 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyer-

mekek száma 
- - 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 
34 33 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek létszáma 68 64 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma   

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 56 52 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 25 25 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

Süni 

kiscsoport 

 

 

Napsugár  

középső csoport 

 

 

Micimackó 

nagycsoport 

 

 

 

24 fő 

 

 

 

24 fő 

 

 

 

21 fő 

 

23 fő 

 

 

 

22 fő 

 

 

 

20 fő 

Szabó Renáta 

Szendrei Mária 

 

 

Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné  

 

 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

Kisné Diviki Anikó 

 

 

 

Herczeg Mariann 

 

 

 

Pintérné Apagyi Andrea 

 

Tóth Andrásné 

 (pedagógiai asszisz-

tens) 

Federicsné 

 Nánási Gabriella 

(Csökkent munka-

képességű) 

 

Gaál István Sándor-

né 

(roma dajka) 
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3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Kerítés javítása megtörtént 

Udvari játékok festése augusztus folyamán 

Babaház javítása augusztus folyamán 

 
Eszközbeszerzések Megjegyzés 

Tisztítószerek beszerzése folyamatosan 

Vizuális eszközök vásárlása. 

Játékok vásárlása 

két alkalommal 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekthez 

kapcsolódóan  

képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. 

 

Tehetség pályázathoz kapcsolódóan képességfejlesztő játékok eszközkészletének bővítése. folyamatban van 

Konyhai Eszközök: 

- mélytányér 

- lapos tányér 

- csemegés tányér 

- tál 2,2 l 

- tál 1,5 l 

- reszelő 

- tojásszeletelő 

- pogácsaszaggató 

- ágyneműhuzat 

- kispárna huzat 

- lepedő  

- vasaló 

 

90 db 

90 db 

90 db 

15 db 

15 db 

  1 db 

  1 db 

  1 db 

25 db 

25 db 

25 db 

  2 db 

kuka (szeméttároló)   1 db 

lábtörlő   3 db 

Számítástechnikai eszközök: 

- nyomtató használatra (szükséges festékpatronok) 

- laptop 

 

  1 db 

  1 db 

női papucs 11 pár 

munkavédelmi bakancs   1 db 

gumicsizma   1 db 

férfi munkásnadrág   1 db 

férfi munkáskabát   1 db 

esőruha   1 db 

 

 

4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.10.15. 

 

- Az intézmény dokumentumának ta-

nulmányozása, tanévkezdéssel kapcso-

latos aktualitások, megbeszélések. 

- Egymás munkájának segítése. 

- Óvónő-pedagógiai asszisztens-dajka 

kompetencia határainak megbeszélése. 

- A dajka nénik, nevelő munkát segítők 

szerepe a csoportban  

- Folyamatban lévő pályázataink meg-

valósítására irányuló feladatok megbe-

szélése, megvalósításának lehetőségei 

 

11 fő 

Az értekezleten a kijelölt valamennyi 

témát érintve megbeszéltük a tenniva-

lókat. Nevelési gyakorlatunkat átte-

kintve egyeztettünk feladatainkról, 

hangsúlyozva a csoportban dolgozók 

együttműködését. Intézményszintű és 

tagintézmény szintű feladatok megva-

lósításához az egyenletes terhelés szem 

előtt tartásával felelősöket neveztünk 

ki. 
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2020.02.11. 

- A nevelési év féléves értékelése,  

- aktualitások.  

 

 

 Értékeltük az első félév munkatervben 

rögzített feladatainak megvalósulását. 

Átbeszéltük a tanköteles korú gyerme-

kek dokumentációjának elkészítését, 

illetve az érintett szülők segítését.  

Megbeszéltük, hogy a farsangot, ki 

hogyan szeretné megvalósítani. 

Továbbá megbeszéltük az esélyteremtő 

óvoda projekt adta lehetőségeket. 

Az értekezleteken a kollégák aktívan 

részt vettek. Ötleteikkel segítették a 

pedagógiai program és a rendezvények 

megvalósítását. Az értekezletek alkal-

mával megbeszélt feladatainkat megva-

lósítottuk. A tanév folyamán a rendkí-

vüli helyzet ellenére pedagógiai prog-

ram megvalósításának tudatos, tervsze-

rű megvalósítására törekedtünk. A 

nevelő munkát segítőkre folyamatosan 

számíthattunk. Az ünnepeink, rendez-

vényeink sikeresek voltak. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma Résztvevők 

száma 

Megvalósulás 

Összevont szülői 

értekezlet-kis 

csoport 

2019.10.15. 

 

- az intézmény dokumentációjának 

ismertetése 

- nevelési gyakorlatunk sajátossá-

gai 

- házirend ismertetése, egészséges 

életmód alakítása 

- a szülők kötelességei és jogai 

- Esélyteremtő Óvoda projekt 

megvalósítása (Tájékoztatás) 

- Pályázati lehetőségek 

23 fő 

Az intézmény dokumen-

tációi dióhéjban bemuta-

tásra kerültek. A házirend 

ismertetésénél hangsú-

lyoztuk a gyerekek jogait 

és a szülők kötelességeit. 

Tájékoztatást adtunk az 

esélyteremtő óvoda pro-

jekt megvalósításáról, 

továbbá a tehetség és 

zöld óvoda pályázat adta 

lehetőségekről. 

Összevont szülői 

értekezlet – nagy 

csoport 

2020.12.17. 

- A Takács Péter úti óvodában 

szülők tájékoztatása a tanköteles 

korú gyerekek további egy évig 

óvodai nevelésben történő neve-

léséről. 

20 fő 

Gulyás Ferencné intéz-

ményvezető asszony 

tájékoztatta az érdeklődő 

szülőket a 2020.01.01-

jével hatályba lépő jog-

szabályi változásokról és 

a szülőket érintő fonto-

sabb tudnivalókról, ten-

nivalókról. 

Összevont szülői 

értekezlet – 

középső csoport 

2020.02.11. 

- a nevelési év féléves értékelése 

- családi nevelés hangsúlyozása  

- a következetes nevelési elvek 

hangsúlyozása 

- aktualitások (farsang) 

21 fő 

A nevelési év féléves 

értékelése a rendezvé-

nyek, ünnepek tükrében 

történt, megköszönve a 

szülők segítségét. Meg-

beszéltük, hogy a gyere-

kek harmonikus szemé-

lyiségfejlődése szempont-

jából miért szükséges a 

következetes nevelési 

elveket követni. Megbe-

széltük, hogy a farsangot, 

ki hogyan szeretné meg-

valósítani. 
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Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.10.15. 

- a csoport összetételének ismertetése 

- házirend, napirend megbeszélése 

- kiscsoportosoknál beszoktatás ta-

pasztalatainak megbeszélése 

- a hosszú nyár után a középső és nagy 

csoportosoknál az óvodai életbe való 

visszavezetés tapasztalatainak meg-

beszélése 

- a csoport szokásrendszerének kiala-

kulása 

- SZMK tagok megválasztása 

23 fő 

Az alacsony létszám ellenére a 

jelenlévő szülők aktívak vol-

tak. 

Sikerült megválasztani az 

SZMK tagokat. 

2020.02.11. 

- a nevelési év féléves értékelése 

- családi nevelés hangsúlyozása  

- a következetes nevelési elvek hang-

súlyozása 

- a farsang időpontjának és a szülői 

támogatás formájának egyeztetése 

- az iskolai érettség kritériumának 

felidézése 

21 fő 

Az értekezletek alkalmával a 

szülők egyre kevesebben 

jöttek el, érdektelenek voltak. 

A hiányzó szülők a későbbi-

ekben megkapták a tájékozta-

tást az értekezlet témáiról. A 

szülők az óvoda mindennapi 

életébe bekapcsolódtak. 

2020.05. 

- szabadidő hasznos eltöltése a csa-

ládban (ötletadás a szülőknek) 

- a nyári nyitva tartás és élet tervének 

ismertetése 

- aktualitások tanév végén 

 2020 májusában a kialakult 

járványügyi helyzet miatt nem 

tartottunk szülői értekezletet, 

de május és június folyamán 

egyénileg, telefonon és online 

szülői csoportokban történt a 

tájékoztatás. 

 

 

 

5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

Augusztus20. 

 

 

 

Október 23. 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelték az ünnepi témakört. 

Az óvodai csoportok versekkel, dalokkal és csatadramatizálással emlékez-

tek meg nemzeti ünnepünkről. Kellékeket készítettünk (csákót, kardot, 

zászlót, kokárdát) Az ünnep sajátos hangulatát a gyermekek átérezték. 

Mindegyik csoport ellátogatott a főtéri emlékhelyek 

 

Az összetartozás megtapasztalását tagóvodán belül a csoportok egy óvo-

dához való összetartozásával valósítottuk meg. 

 

Ezt az ünnepet otthonukban élték át a gyerekek. Az óvodába érkezéskor 

beszélgettünk a régi hagyományokról az új kenyér ünnepe kapcsán. A 

gyermekek elmondták saját élményeiket. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelték az ünnepi témakört. A 

csoportokban a projektek célja a feladatokon és a tevékenységeken keresz-

tül megvalósult. 
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Tervezés  

Megvalósítás Gyermek közösséggel kapcsola-

tos hagyományok 

Felelős 

Gyermekek névnapja óvodapedagógus 

A gyermekek névnapját, születésnapját minden csoportban kis 

táblácskákon (funkció táblán) követik nyomon a gyerekek. Az 

ünneplés versekkel, dalokkal történik. A gyerekeket (Kizárólag 

boltból vásárolt és számlával igazolt) süteménnyel, cukorkával 

vendégelik meg az ünnepelt gyerekek. Minden alkalomra készí-

tettünk kedves kis ajándékot az ünnepeltnek. A tanév során 

minden kisgyermek névnapját és születésnapját megünnepeltük. 

Gyermekek születésnapja óvodapedagógus 

Ünnepek   

2019.12.05. Mikulás várás 
tagóvoda vezető 

óvodapedagógus 

A Mikulás várás időszakában a gyerekek a Mikulásnak örömmel 

tanulták a verseket, dalokat.  Mikulás érkezése 2019.12.05-én 

déllőtt történt.Az ünnepségeket minden csoport külön-külön 

tartotta. 

2019.12.17. 

Micimackó 

csoport 

 

2019.12.18. 

Süni csoport 

 

2019.12.19. 

Napsugár 

csoport 

 

2019.12.20. 

Közösen a 

három csoport 

Advent - Kará-

csony 

tagóvoda vezető 

óvodapedagógus 

Advent jegyében valamennyi csoport megteremtette az ünnepi 

hangulatot. Adventi koszorút és naptárt készítettünk, melyek 

segítségével érzékeltettük az ünnep közeledtét. Mézeskalácsot 

sütöttünk, mellyel megkínáltuk a szülőket, ajándékkészítő dél-

előttünkön. Minden csoport más-más nap az utolsó héten ünnepi 

műsorral kedveskedett a vendégeknek. A hét folyamán minden 

csoportban közösen karácsonyfát díszítettünk a szülőkkel.  

A fa alá kerültek az adományként kapott meglepetés ajándékok, 

melyet a gyerekek haza is vihettek.  

2019.12.20-án vendégünk volt Pánti Ildikó néni. 

2019.12.18-án a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai pász-

torjátékkal kedveskedtek. 

2019.12.19-én az Arany János Általános Iskola diákjai a Mici-

mackó csoportos gyerekeket ünnepi műsorral ajándékozta meg.  

2020.02.26. 

Micimackó 

csoport 

 

2020.02.20. 

Napsugár 

csoport 

 

2020.02.25. 

Süni csoport 

Farsang óvodapedagógus 

A farsangi ünnepkör feldolgozása kapcsán a csoportokban sok-

színű, tréfásmulatságon vehettek részt a gyerekek és szülők 

egyaránt. 2020. 02.24-én a nagycsoportosok megnézték a Szent 

Pál Marista Ált. Isk. farsangi felvonulását is. 

A gyermekek jelmezbe öltöztek és tréfás versekkel, dalos játé-

kokkal ünnepeltek. A megvendégeléshez a fánkot a szociális 

otthon konyhája biztosította. 

2020.04.30. Anyák napja óvodapedagógus 

A rendkívüli helyzet ellenére az anyák napi köszöntőre nagy 

szeretettel készülődtünk.  

Erre az alkalomra versekkel, dalokkal készültek a gyerekek. 

Virággal és apró ajándékkal köszöntötték édesanyjukat. Nagy 

szeretettel nyakláncot és karkötőt fűztek, továbbá köszöntő 

kártyát készítettek. Délelőtt az óvoda udvarán orgonát is szed-

tünk. 

Kértük, hogy a gyerekekért ezen a csütörtöki napon 

édesanyjukérkezzen. A köszöntés egyenként egyénileg az óvoda 

teraszán történt. 

Az otthon maradt gyerekek hozzátartozóinak figyelmét az ételki-

osztások alkalmaival felhívtuk, hogy ne feledkezzenek meg e 

jeles napról. Továbbá anyák napi színezőt osztottunk, hogy 

ajándékként ezt színeztessék ki a gyerekekkel.  

2020.05.29. Gyermeknap 
tagóvoda vezető 

óvodapedagógus 

A délelőtt folyamán játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek. 

Lehetőség volt kézműves tevékenységekre: sárkány, pillangó 

röptető készítésére, nyaklánc és karkötő fűzésére, lufi fújásra.  

E napon a gyerekek zenére mozoghattak, táncolhattak. Az óvo-

dába csak 26 fő gyermek tartózkodott. A nap folyamán, annak 

ellenére, hogy a rendezvényünket óvodai berkeken belül csak 

szűk körben valósítottuk meg, mindenki jól érezte magát. 

2020.08.27. Évzáró 
tagóvoda vezető 

óvodapedagógus 

A nagycsoportosoktól augusztus utolsó hetében egy játékos 

délelőttön fogunk elbúcsúzni. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről lépésrerészprogram szerint 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Barangoló” 2019.10.15. 

 

 

 

 

 

 

MolnárnéOros Csilla 

tagóvoda vezető 

 

MigácsnéErdei Gyöngyi 

állomásvezető 

 

Péter Lászlóné 

állomásvezető 

 

A Lépésről Lépésre nevelési gyakorlattal dol-

gozó óvodák „Barangoló” rendezvénye a 

Györffy István Nagykun Múzeum, „Kunok 

öröksége – Népélet a Nagykunságban” című 

kiállítás élményszerű feldolgozása 5-6 éves 

gyermekek számára. 

A barangoló című rendezvény helyszíne termé-

szetesen a Györffy István Nagykun Múzeum 

volt. 

A gyerekek számára játékos feladatokat állítot-

tunk össze, melyek a kun nép vándorlásával, 

életével voltak kapcsolatosak. A gyerekeknek 

körforgás szerűen lehetőségük volt valamennyi 

kiállító teremben a kunok vándorlásával, életé-

vel megismerkedni. Az állomásokon össze-

gyűjtött puzzle darabkák kirakásával a múzeum 

képét ismerhették fel a gyerekek. 

A programon a Kinizsi úti óvodából részt vett a 

Micimackó csoportból 21 fő gyerek, 2 fő szülő 

és 8 fő óvodai dolgozó. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ez a nap más, mint 

a többi” 

Kiscsoportosok 

köszöntése 

 

 

2019.10.21. 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

 

E rendezvényünket, melyet az óvoda megnyi-

tásának évfordulóján tartunk, ebben a nevelési 

évben is hagyományunkat ápolva szerveztük 

meg. 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 szüle-

tésnapi tortát.Az „Ez a nap más, mint a többi!” 

című rendezvényünk a Lépésről-lépésre Óvo-

dafejlesztő Program adaptálására épülő nevelé-

si gyakorlatunkban a projekt módszer alkalma-

zásával, a befogadó pedagógia szellemében, a 

külső világ tevékeny megismerésén keresztül, a 

differenciálás lehetőségeit szem előtt tartva, 

gyermekeinkkel játékos feldolgozása az őszi 

évszakhoz kapcsolódó ismereteknek, melyek 

mélyítését, rendszerezését valósítjuk meg. „Az 

Ősz Apó ajándékai” projekten belül ez a ren-

dezvény egy-egy csoportban élménydúsítás-

ként vagy a feldolgozott projekt zárásaként 

valósult meg. 

 

„Csiri-biri” gyer-

meknap 

 

 

2020.05.29. 
Péter Lászlóné 

 

A délelőtt folyamán játékos feladatokat oldot-

tak meg a gyerekek. Lehetőség volt kézműves 

tevékenységekre: sárkány, pillangó röptető 

készítésére, nyaklánc és karkötő fűzésére, lufi 

fújásra. E napon a gyerekek zenére mozoghat-

tak, táncolhattak. Az óvodába csak 26 fő gyer-

mek tartózkodott. A nap folyamán, annak 

ellenére, hogy a rendezvényünket óvodai ber-

keken belül csak szűk körben valósítottuk meg, 

mindenki jól érezte magát. 
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Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes világnap 2019.09.20. 

tagóvoda vezető 

óvodapedagógusok 

 

Szeptember 22. 

Az óvodánk udvarán a gyerekek számára kü-

lönböző ügyességi feladatokat állítottunk ösz-

sze. A vállalkozó gyerekek ügyeskedtek, a 

többiek pedig szurkoltak nekik.  

A kerékpározás szabályait tanulva, gyakorolva 

kerékpár körutat szerveztünk néhány nagycso-

portos gyerekkel az óvoda környékén. Elke-

rékpároztunk a Kinizsi úti gólyafészekig és ott 

a Jókai úton elkanyarodva a Délibáb utcán 

haladva, majd a Széchenyi sugárúton kanya-

rodva visszatértünk az óvodához. 

Állatok világnapja 

 

2019.10.04. 

 

óvodapedagógusok 

 

Október 4. 

Sajnos ebben az évben a Kunlovarda nem volt 

látogatható, így a gyerekekkel az óvoda kör-

nyékén fellelhető baromfiudvarok lakóit fi-

gyelhettük meg. 

Víz világnapja 

 

2019.03.22. 

 

óvodapedagógusok 

 

Március 22. 

A rendkívüli szünetbene napon két 

gyermekkela világnap alkalmából különböző 

vizsgálódásokat végeztünk a vízzel.  

Az otthon maradt gyerekek szüleinek figyelmét 

felhívtuk az intézmény „Karcagi óvodások 

tarka-barka  percei” on-line foglalkozásaira, 

melyek változatos tevékenységeket kínálnak 

gyerekek és szüleik részére.  

Föld napja 

 

2019.04.23. 

 

óvodapedagógusok 

 

Április 22. 

Az óvodában célunk volt a gyerekek figyelmét 

felhívni arra, hogy mikor boldog és mikor 

szomorú a föld.  

E néhány gyermekkel megszerveztük az „Egy 

gyermek, egy palánta” akciónkatés sor került a 

konyhakert beültetésére és az udvar rendezésé-

re is.  

Az otthon maradt gyerekek szüleinek figyelmét 

e témában is felhívtuk az intézmény „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” on-line foglalko-

zásaira, melyek változatos tevékenységeket 

kínálnak gyerekek és szüleik részére. 

Madarak és fák napja 

 

2019.05.10. 

 

óvodapedagógusok 

 

Május 10. 

A gyerekekkel közösen a „rókavadászat” című 

játék mintájára színes kartonból kivágott kuka-

cokat szedegethetett.  Az óvoda udvarán madár 

éneket hallgathattunk. Megfigyeltük az udva-

runkon fészkelő madarakat is. 

Az otthon maradt gyerekek szüleinek figyelmét 

e témában is felhívtuk az intézmény „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” on-line foglalko-

zásaira, melyek változatos tevékenységeket 

kínálnak gyerekek és szüleik részére. 

Környezetvédelmi 

világnap 
2020.06.05. óvodapedagógusok 

 

Június 5. 

A gyerekekkel a témához kapcsolódóan játékos 

feladatokat oldottunk meg, 

továbbá látogatást tettünk a közeli szelektív 

hulladékgyűjtő járdaszigethez. 
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Intézményi rendezvények 

 
Rendezvény megne-

vezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal 
2019.09.20. 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

Az autómentes világnaphoz kapcsolódóan az 

óvodában és a városháza környéki parkban is a 

gyermekek az ügyességi versenyeken jól sze-

repeltek.  

Délután az intézmény óvodái számára rende-

zett kerékpáros ügyességi versenyen óvodánkat 

a Micimackó csoportos gyerekek és szüleik 

képviselték 

A gyerekek már az óvodában is a feladatok 

gyakorlása közben. kitartóak, ügyesek voltak. 

A szülők is szívesen vettek részt a feladatok-

ban. Vidám hangulatban telt el a délután. 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

(gyermekek – szülők) 

2019.10.09. 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

Óvodánk nagycsoportosai nagy izgalommal 

lelkiismeretesen felkészültek a játékos sportve-

télkedőre. E rendezvényen a szülők is aktivi-

zálták magukat.   

A gyerekek és a felnőttek is jól érzeték magu-

kat, a rendezvény élményekben gazdag dél-

utánt nyújtott számukra. 

„Ovi-gála” 2019.11.16. 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

 

A műsor betanításában és 

előadásában közreműkö-

dött:Pintérné Apagyi And-

rea, Gaál István Sándorné 

Federicsné Nánási Gabriella 

A rendezvényen a Micimackó csoportosok 

képviselték óvodánkat. Nagycsoportosaink „Te 

is gyűjtsél szelektíven!” című táncos, vidám 

műsorukkal, örvendeztették meg a közönséget. 

Európai Hulladék-

csökkentési hét 

2019. 

11.18-22. 

tagóvoda vezető 

óvodapedagógusok 

 

Tagóvodai szinten szülők bevonásával játékos 

feladatokat oldottak meg a gyerekek. 

Körforgás szerűen különböző állomásokon más 

és más  

érdekes játék várta őket. A játékok kellékei 

újrahasznosított hulladékokból készültek. 

Mindegyik csoportban a gyerekek figyelmesen 

hallgatták az óvó nénik meséjét a Kuka manó-

ról. 

Öltözz zöldbe! 
A veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 
 

 

„Játszd újra „kreatív 

alkotó kiállítás 

A veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 
 

 

Pedagógus napi 

ünnepség 

A veszélyhelyzet 

miatt elmaradt. 
 

 

 

 

6. Óvodák kapcsolatai 
 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül tagóvodák 

között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása, intézményi jó gyakorlatok 

intézményen belüli átadása, egymás-

tól tanulás. 

 

A szakmai munkaközösségek munkájába az 

óvodapedagógusok aktívan bekapcsolódnak.  

A tagóvodák rendezvényeit lehetőség szerint 

látogattuk. 

A környezet munkaközösségen belül 

2020.10.11-én Molnárné Oros Csilla és 

Migácsné Erdei Gyöngyi bemutató foglalkozást 

tartott az állatok világnapjához kapcsolódóan. 
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Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése.Tájékoztatás a gyermek 

egyéni fejlődéséről.Vélemények, 

szülői igények, visszajelzések foga-

dása. 

A szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése a 

gyerekek harmonikus személyiségfejlődése 

céljából. 

Környezettanulmányok, családlátogatások 

alkalmaival betekintést nyerhettünk a családok 

életébe. Az óvodában közös rendezvényeken, 

ünnepségeken vettünk részt. Az óvoda pedagó-

giai munkájáról tájékoztatást kaptak a szülők a 

nevelési év első szülői értekezletén. A konkrét 

tervek csoportonként megjelennek a csoport-

naplókban. 

A szülői értekezletek során, és a napi kapcsola-

tokban az óvodapedagógusok tájékoztatást 

adtak a gyermekek tevékenységeiről. A szülő-

ket tájékoztattuk gyermekük egyéni fejlődésé-

ről.  A szülői munkaközösség tagjaival szoros 

együttműködésben valósultak meg a rendezvé-

nyek, ünnepek. 

Középiskolák 
Kétoldalú együttműködési megálla-

podás alapján 

Közösségi szolgálat megszervezése középisko-

lás diákok számára. Óvodánkba ebben a tanév-

ben két tanuló teljesített közösségi szolgálatot. 

Óvoda- Általános Iskolák 

 

Karcagi Általános Iskola tagin-

tézményei (Kováts Mi-

hály,Kiskulcsositagiskola,Erkel 

Ferenc AMI), Arany János Á.I., 

Nagykun Református Á.I., 

Györffy István Katolikus Á.I., 

Szent Pál Marista Á.I. 

Az óvodából az iskolába való beil-

leszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása. A pedagógiai módszerek, eljá-

rások összehangolása. 

Az első osztályos gyerekeket meglátogattuk új 

környezetükben. Órák után lehetőségünk volt 

tapasztalatcserére óvónők és tanítók között. 

Lehetőség volt a gyerekek fejlődésének nyo-

mon követésére. 

A tanév folyamán látogattuk egymás rendezvé-

nyeit, ünnepeit, szakmai napjait.Az óvoda - 

iskola átmenet, zökkenő mentesebbé tétele 

folyamatos kapcsolattartást kíván. 

Óvoda - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

A vezetés a Fenntartót folyamatosan tájékoztat-

ja a szakmai munkáról. 

Városi rendezvényeken több alkalommal is 

találkoztunk Karcag város területi képviselői-

vel, ahol érdeklődtek az óvodánk tevékenysé-

géről. 

Óvoda – JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagin-

tézménye 

A valamilyen képesség, részképesség 

zavarral, magatartásproblémával 

küzdő gyermekek fejlesztése, illetve 

számukra a legmegfelelőbb iskolatí-

pus megválasztása. Pszichológus 

által gyerekeknek és szülőknek 

tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való együtt-

működése. Logopédiai foglalkozások 

megszervezése – tartalmas szakmai 

együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

Fejlesztési javaslat kérése.  

Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai tanácskozá-

sok, megbeszélések eredményesek voltak.  

Az 5. életévüket betöltött gyermekek képesség-

vizsgálata megtörtént. Beszédhibák szűrése, 

javítása, 3 és 5 éves gyermekek szűrése meg-

történt. 

 

Óvoda JNSZM Szakszolgálat 

Szakértői Bizottság Székhely 

Intézménye 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátása az óvodában a szakértői 

vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – oktatási 

intézményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

Fejlesztési javaslat kérése.A gyerekek szaksze-

rű ellátásának biztosítása, szakértői vélemény 

alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása: 2 fő 

SNI felülvizsgálatok: 2 fő 

Szülői kérelem utáni vizsgálat: 10 fő 

A gyerekek ellátása zökkenőmentes volt. 

 

Óvoda – Oktatási Hivatal Szol-

noki Pedagógiai Oktatási Köz-

pont 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzé-

sek alkalmával pedagógiai módsze-

rek, eljárások elsajátítása.  

Köznevelési fejlesztésekről tájéko-

zódás, bekapcsolódás. 

A POK munkáját segítette 1 fő szaktanács-

adó.Szaktanácsadóként több alkalommal vett 

részt szakmai konferenciákon, továbbképzése-

ken.A nevelőmunka eredményességének szak-

mai támogatása. A továbbképzések alkalmával 

pedagógiai módszerek, eljárások átadása, elsa-

játítása. Az őszi pedagógiai napokhoz kapcso-

lódóan Molnárné Oros Csilla és Migácsné 
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Erdei Gyöngyi bemutató foglalkozást tartott „A 

mérték, érték az ökológiában – ökológiai szem-

léletformálás címmel”. 

 

Óvoda – Családsegítő Központ, 

Gyermekjóléti szolgálat, Gyám-

hivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos 

és veszélyeztetett helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek 

képviselete, segítése. 

 

A gyermekek érdekében a veszélyeztető kö-

rülmények csökkentése, megszüntetése. Köl-

csönösen tájékoztattuk egymást a problémás 

családok gondjairól. 

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a Gyer-

mekjóléti Szolgálat családgondozóival telefo-

non és személyesen egyaránt 

Több esetben volt szükség gyermekvédelmi 

intézkedésre, melynek részletes leírása a gyer-

mekvédelmi beszámolóban részletesen megta-

lálható. 

 

Óvoda – Kulturális és Közmű-

velődési Intézmények 

 

Déryné Kultútális, Turisztikai 

Sport Kp és Könyvtár 

 

Györffy István Nagykun Múze-

um, 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében 

Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

 

A kun nép eredetével, életével való ismerkedés 

„Barangoló” rendezvényünk alkalmával a 

helyszín a múzeum volt. 

 

Gyermekszínház látogatása.  

 

A mese szeretetére való nevelés 

Ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt 

elmaradta Csiga-biga mesemondó verseny. 

 

Könyvtárlátogatások alkalmaival 

könyvtárban való ismeretgyűjtés projektek 

feldolgozásához pedagógusok és gyerekek 

részvételével. 

Óvodánk tehetséggondozó műhelyei közösen 

vettek részt könyvtárlátogatáson. 

 

Óvoda – Védőnők, Fogorvosok, 

Gyermekorvosok 

Folyamatos információcsere, a csa-

ládok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség kezelése, 

visszaszorítása. A rendszeres óvodá-

ba járás segítése. 

A gyerekek testi fejlődésének, higiéniájának 

segítése 

Tisztasági vizsgálat 2 alkalommal történt a 

védőnő részéről.  

 

Óvoda- alapítványok, Civil 

szervezetek 

A város kulturális és közéletében 

való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyermekek 

képességfejlesztésének támogatása. 

Rendezvények szervezése. 

 

 

Az Óvoda - Alapítvány és a civil szervezetek 

által szervezett rendezvényeken részt vettünk.  

A Kelj fel Jancsi játékos sorversenyre 

Migácsné Erdei Gyöngyi és Molnárné Oros 

Csilla óvodapedagógusok készítették fel a 

gyermekeket. 

Az Ovigálára szintén Migácsné Erdei Gyöngyi 

és Molnárné Oros Csilla óvodapedagógusok 

készítették fel a gyermekeket. A felkészülést a 

nevelőközösség minden tagja támogatta. 

 

Óvoda- Szakmai Egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítá-

sa, jó gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácsko-

zásokon való részvétel, szakmai együttműkö-

dések. Intézményünk a Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nyeként örömmel csatlakott a Szolnoki Peda-

gógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi 

Pedagógiai Napok rendezvénysorozat program-

jaihoz.  

 

Óvoda – Tehetségtanácsok A tehetséggondozás fejlesztése,  
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kiváló működés megőrzése. Tehetséggondozó szakmai programok, műhe-

lyek megismerése, bemutatása. Tagóvodánkban 

3 tehetséggondozó műhely működik sikeresen. 

 

 

 

 

7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, 

melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési 

rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembe vételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban je-

lenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáció-

ban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

Munkánkat a nevelési terv útmutatása szerint végeztük. Meghatároztuk hosz-

szabb és rövidebb távú céljainkat, melyet a csoportnaplóban rögzítettünk. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokásokra, magatartásformá-

lásra és hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, 

feltételekre, feladatokra. 

 

 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozása, 

kialakítása, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítására 

törekedtünk. A harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a testi képes-

ségek és a mozgáskultúra fejlesztését szem előtt tartottuk. A mindennapos 

mozgást délelőtti időszakban, szervezett formábanvégeztük. Lehetőség szerint 

szabadban. Kiemelt helyet kapott a második félévben az alapos kézmosás és a 

higiénés szokások fejlesztése. 

 

Napirendünk összeállításánál figyelembe vettük a gyerekek szükségleteit szem 

előtt tartva különböző képességeik, készségeik fejlesztését. az SNI gyermekek 

ellátása során biztosítottuk az empatikus, elfogadó környezetet. A gyermekek 

ellátását az óvodapedagógusok mellett más szakemberek is végezték. Folya-

matos volt a tapasztalatcsere. Kiemelten tehetséges gyermek ellátása három 

tehetség műhelyben történt, a mozgás, a zene és környezet területén 

 

Arra törekedtünk, hogy cigány gyermekek befogadó környezetre találjanak. A 

szociális beilleszkedés segítése megmutatkozik minden tevékenység tervezése 

és megvalósítása során. Nevelésünk magába foglalja a cigány kultúra hagyo-

mányápolását. Kompenzáljuk nevelésünk során a családi nevelésből adódó 

hátrányokat, élményekben gazdag tevékenységeket szervezünk. Bekapcsolód-

tunk az „Esélyteremtő óvoda” Projekt megvalósításába. A programnak kö-

szönhetően munkánkat roma dajka segíti. 

 

Intézményi szinten a Pedagógiai Program felülvizsgálata 2018-ban megtörtént. 

A jogszabályi változásoknak megfelelően a pedagógiai programunk, azon 

belül nevelési gyakorlatunk módosításában részt vettünk.  

 

 

 

 

Ebben a tanévben nem volt vezetői és intézményi önértékelés tagóvodánkba 

 

 

 

 

Az intézményi önértékelés, összehangolása a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

kritériumrendszerével megtörtént, ennek alapján az önértékelések megvalósí-

tása 5 éves ütemterv szerint történik. E tanévben Szabó Renáta minősítési 

eljárása a járványügyi helyzet miatt 2020. szeptember 18-ra halasztották. 
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teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

 

 

 

Ellenőrzések alkalmaival a dokumentáció vezetése megfelelő volt.  

A szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről, fejlesztéséről két alkalommal 

megtörtént. 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati for-

rásokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a 

magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biz-

tosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pá-

lyázati források keresése, szak-

mai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

Óvodai csoportok kialakítása az intézményvezetővel való egyeztetés alapján 

történt. Az alkalmazotti létszám a törvényi elvárásnak megfelelő. 

 

 

 

 

Tagóvodánkban nincs pályakezdő kolléganő. 

 

 

 

Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 „Társadalmi felzárkózási 

és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” projekt megvalósítása 

során és 

Nemzeti Tehetség Program keretében  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló „SZÍN-TE-

MINDEN, SZINTE MINDEN” c. pályázati projekt (NTP-OTKP-19-0088) 

megvalósítása során az óvoda tárgyi eszközei bővültek. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok 

számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

 

A város nevezetességeivel való ismerkedés séták alkalmaival. Múzeumlátoga-

tások, kiállítások megtekintése több alkalommal megtörtént. 

 

 

 

 

 

A hungaricumok óvodai szinten megjelentek projektek feldolgozása alkalmá-

val.  

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

 

 

 

 Jó gyakorlatok, módszerek adap-

tálása nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

 

Kötelező pedagógus továbbképzések a beiskolázási tervnek megfelelően telje-

sülnek. 

 

Szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon, konferenciákon lehetőség-

hez mérten részt vettünk. Bemutató foglalkozást két alkalommal a Micimackó 

csoportban Migácsné Erdei Gyöngyi és Molnárné Oros Csilla óvodapedagógu-

sok tartottak. 

 

Azonos pedagógiai programmal működő óvodák jó gyakorlatainak megisme-

rése megvalósult. A megszerzett tapasztalatokat eljárásokat a saját nevelési 

gyakorlatunkban alkalmazzuk. 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, 

a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink válja-

nak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon az eredményes gyakorlati 

munka bemutatása, egymás munkájának megismerése, szakmai tapasztalatcse-

re történt. E tevékenységbe szívesen kapcsolódunk be. 
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 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

 

Nem dokumentáltunk. 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló tehetség 

pályázat megvalósításáról kiadvány készül. 

 

Tehetséggondozó műhelyek, szakmai munkaközösségek programjainak akkre-

ditálása. 

 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehet-

séggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehe-

tőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli 

magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek folyamatosan működje-

nek a pedagógiai program eredményes megvalósítása 

érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése 

rendszeresen valósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a műhelyvezetők együttmű-

ködése feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, szaktanács-

adók közreműködésével 

 

 

 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Kar-

cag és Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együtt-

működés keretében tehetségnapok, szakmai progra-

mok, gyakorlatok megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

Több szakmai munkaközösség munkájába is bekapcsolód-

tunk érdeklődésünknek megfelelően. 

 

 

Óvodánkba nincs szakmai munkaközösség vezető 

 

 

Óvodánkból Péter Lászlóné zenei képességeket fejlesztő, 

Migácsné Erdei Gyöngyi természeti és Szabó Renáta 

mozgásos tehetséggondozó műhelyt vezet. Programok 

megvalósításában valamennyien tevékenyen részt vettek.   

 

Óvodánkból mesterpedagógusként Molnárné Oros Csilla 

lát el szaktanácsadói tevékenységet. Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ Bázisintézményekéntszakmai feladatok 

ellátásába bekapcsolódunk. Az őszi pedagógiai napokhoz 

kapcsolódóan Molnárné Oros Csilla és Migácsné Erdei 

Gyöngyi bemutató foglalkozást tartott „A mérték, érték az 

ökológiában – ökológiai szemléletformálás címmel”. 

 

 

 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös 

Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként 

 

 

 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázato-

kon való aktív részvétel 

2019 szeptemberében második alkalommal nyújtottuk 

be pályázatot a „Zöld óvoda” címre. Sikeres pályáza-

tunk eredményeként 2020 januárjában vehettük át az 

oklevelet. 

 

Pályázati támogatással valósult meg az „Ügyeskedj a 

kerékpároddal!” intézményi rendezvényünk, melynek 

megvalósításába aktívan bekapcsolódtunk. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képesek, 

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erős-

ségeket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

Csoportokban történő ellenőrzések, látogatások alkalmai-

val megtörtént 

 

A kolléganők portfólió megírásának segítése, minősítésük-

re való felkészülésük támogatása folyamatos. A vezetés az 

önértékelési tevékenységben irányító és megvalósító tevé-

kenységet folytatott. Az önértékelési tevékenység során 

megjelölte a feladatokat, koordinálta a tevékenységet, 
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 Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 

váljon a pedagógusok igényévé. 

 

ellenőrizte, segítette a megvalósulást. Óvodánkban a tanév 

folyamán nem volt pedagógus önértékelés. 

Óvodánkból Molnárné Oros Csilla vesz részt a BECS 

munkájában. 

 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetség-

gondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű megvalósítása vala-

mennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői tá-

mogatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

„Szivárvány” zenei képességeket fejlesztő tehetséggondo-

zó műhely irányítása Péter Lászlóné által 10 fő bevonásá-

val. 

 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely irányítása 

Migácsné Erdei Gyöngyi által 10 fő bevonásával. 

 

„Mozgatlak” mozgásos tehetséggondozó műhely Szabó 

Renáta vezetésével 10 fő bevonásával. 

 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapeda-

gógusok belső indítatásból érdeklődésük és végzettségük-

nek megfelelően végzik. 

 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a 

nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori fel-

adatok ellátása 

 

 Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapaszta-

latcsere váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében bemutató 

foglakozások tartása. 

Nem volt. 

 

 

Nem volt. 

 

 

 

 

A környezet munkaközösségen belül Molnárné Oros Csilla 

és Migácsné Erdei Gyöngyi bemutató foglalkozást tartott 

az állatok világnapjához kapcsolódóan. 

11.  Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes 

megvalósításával érjük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználá-

sa a célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvé-

nyesítésével. 

Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program célkitűzései 

mentén halad. 

 

 

A célok elérése érdekében jól átgondolt, hatékony feladat 

ellátást valósítottunk meg. 

 

 

 

8. Gyermekvédelmi felelős neve: Migácsné Erdei Gyöngyi 
 

Munkáját lelkiismeretesen végezte. Jó kapcsolatot alakítottak ki a társintézményekkel, a kollégákkal.  

A gyerekek érdekében több alkalommal vett részt családlátogatásokon. Szükség esetén elbeszélgetett 

a szülőkkel. Ha további gyermekvédelmi intézkedésre volt szükség, azt meg is tette. 

Gyermekvédelmi felelős és csoportban dolgozó óvónők kapcsolata mindennapi rendszerességgel 

történik. 

Egy-egy gyermeket érintő probléma esetében (fejtetvesség, gondozatlanság, délután itt felejtették a 

gyermeket, éhesen érkezett az óvodába, magatartási zavarok stb.) a gyermek óvónőjével együtt diszk-

réten megbeszélték az érintett szülőkkel az adott problémát, s közösen kerestek rá megoldást. 
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Családlátogatások száma óvodai szinten 75 alkalommal történt.  

A tanév elején minden halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermeket meglátogattunk, 

és ha szükséges, többször is látogatunk gyermekeink életkörülményeit feltárva. 

 

 

 

Hogyan valósult meg a rendszeres óvodába járás a HH és a HHH gyermekek vonatkozásában: 

Ebben a tanévben a gyermekek rendszeresen jártak óvodába.  

Igazolatlan hiányzás nem volt. 

A szülők figyelmét felhívtuk a rendszerességre, formáltuk szemléletüket, rávilágítottunk arra, hogy 

az óvodában a gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődése maximálisan biztosított. 

Hiányzás csak indokolt esetben fordult elő. 

Nagymértékben motiválta a családokat, hogy rendszeresen járassák gyermekeiket óvodába: az ingye-

nes (háromszori) étkezés és a befogadó környezet. A szeretetteljes légkör, az óvoda tárgyi ellátottsá-

ga, s mindaz a szociokulturális környezet, melyben a gyermekek többségének nincs része otthon.  

Gyermekvédelmi intézkedésre a tanév folyamán nem volt szükség. 

A Család és Gyemekjóléti Központnak a tanév során 22 esetben adatot szolgáltattunk, jellemzést 

készítettünk, védelembe vett gyermekekről tájékoztatást adtunk minden csoportunkból.  

Ez évben 5 gyermekünk van, akiket családjukból kiemeltek, nevelésbe vettek a gyermekek súlyos, 

tartós elhanyagolása, veszélyeztetettsége miatt.  

Egy nevelőszülői felügyelő ellátogatott az óvodánkba nevelésbe vett gyermekekről konzultációra. 

A veszélyhelyzet idején a rendkívüli szünetben ügyeleti ellátásban 5 fő gyermekünk részesült  

2020. március 17-től szülői nyilatkozatok alapján: 

Óvodai étkezést igénylők száma óvodai ügyeleti ellátás keretében: 5 fő   

Óvodai étkezést igénylők száma óvodai ügyeleti ellátás nélkül, óvodából történő elvitellel: 49 fő. A 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok a járványügyi helyzetre tekintettel információ átadásra elő-

ször (2020. március 16-án) a telefonos elérhetőséggel próbálkoztak, több-kevesebb sikerrel. Szóban, 

üzenet formájában minden családot tudtunk értesíteni a veszélyhelyzet fennállásáról, az óvoda ügye-

leti rendszeréről, az étkezések biztosításáról. A kormánydöntések szabályainak betartásával tartottuk 

a távolságot, minimálisra csökkentettük a személyes érintkezést. Az óvodába érkező szülőktől érdek-

lődtünk a gyermekekről, információt kaptunk a családok életéről.  A személyes beszélgetés alkalmá-

val szükség esetén segítséget nyújtottunk, tanácsot adtunk, a gyermekek nevelését és a szabadidő 

hasznos eltöltését illetően. A zenehallgatás, mesenézés mellett hangsúlyoztuk a szabadban történő 

mozgást, a szülőkkel közös tevékenységek végzését, kézműves tevékenységet, társasjátékot, kertmű-

velést. Május 25-től a gyerekek létszáma 20-22 fő között mozog. 

 

 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Kód Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

Péter Lászlóné 

Farkas Jánosné 

 

 

 

 

 

 

Molnárné 

B G 

 

 

 

 

 

 

 

S V 

Megkésett be-

szédfejlődés 

Elmaradás tapasz-

talható, a mozgás, 

a kognitív funkci-

ók, a figyelem a 

szociabilitás terén. 

 

Kevert specifikus 

 

Kolozsvári Ernőné 

 

 

 

 

 

 

 

Kolozsvári Ernőné 

Valamennyi képessége sokat 

fejlődött. Ennek ellenére a 

sajnos beteges kisfiú  

még egy évig óvodai nevelés-

ben fog részesülni. 

 

 

 

Valamennyi képessége sokat 
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Oros Csilla 

Migácsné 

Erdei Gyöngyi 

 

 

fejlődési zavarok 

(a mozgáskoordi-

náció, a beszéd, a 

kognitív funkciók 

és a szociabilitás 

kombinált fejlő-

dési zavarai) 

fejlődött. A beszédfejlődés 

területén ért el legnagyobb 

sikereket. 2020 szeptemberé-

ben megkezdi iskolai tanul-

mányait. 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

Bakó Gergő fejlesztését a Napsugár csoportban Farkas Jánosné és Péter Lászlóné végezte, továbbá 

Kolozsvári Ernőné gyógypedagógus foglalkozott vele heti két órában. 

 

Seres Virág és fejlesztését a Micimackó csoportban Molnárné Oros Csilla és Migácsné Erdei Gyön-

gyi végezte, továbbá Kolozsvári Ernőné gyógypedagógus foglalkozott vele heti két órában. 

 

Az illetékes Szakértői Bizottság szakértői véleményében meghatározott diagnózis és javaslat alapján 

készültek a fejlesztés rövidtávú tervei. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati intézményekkel 

megfelelő volt.  A szakértői és kontrollvizsgálatok, tanácsadás minden esetben, rendben megtörtént. 

Az óvodapedagógusok a gyógypedagógussal jó kapcsolatot ápolnak. Egymást tájékoztatják a gyere-

kek fejlődéséről. 

Az együttműködés a családokkal megfelelő. 

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

 

 
- 

   

 

Nem volt óvodánkba ebben a tanévben BTMN-es gyerek. 

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

A tartásjavító tornát más szakember hiányában minden óvodapedagógus saját csoportjában a mozgás 

tevékenységbe ágyazva végezte. Nagy hangsúlyt fektettünk a gerinc és lábtorna gyakorlatok helyes 

végzésére. Felhívtuk a szülők figyelmét a megfelelő lábbeli, váltócipő használatának fontosságára.  

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok 
Tapasztalatok a munkaközösségi fog-

lalkozásokról 

Vezetői Szakmai Munkaközösség: Molnárné Oros Csilla  

Lépésről-lépésre Szakmai Munkaközösség: 

Péter Lászlóné 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Molnárné Oros Csilla 

A felsorolt munkaközösségek munkájába 

aktívan kapcsolódtunk be. A szakmai 

munkaközösségek tevékenysége alatt a 

szakmai kapcsolatok erősödtek. Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség: Migácsné Erdei Gyöngyi 
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Testnevelés-Gyógytestnevelés Szakmai Mun-

kaközösség: 

 

Szabó Renáta 

Részt vettünk bemutató foglalkozásokon, 

ahol egymástól sokat tanulhattunk, to-

vábbá volt lehetőségünk tapasztalatcseré-

re. 

A munkaközösségek által szervezett 

rendezvények szervezésébe, lebonyolítá-

sába aktív részesei lehettünk. 

Környezeti nevelés Szakmai Munkaközösség: 

Molnárné Oros Csilla 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Mese-varázs Szakmai Munkaközösség: 
Farkas Jánosné 

Szendrei Mária 

„Kerek Erdő0” Szakmai Munkaközösség: 
Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Szakmai műhely neve Műhely tagok  

Kunrózsa kamarakórus 

Farkas Jánosné 

Szabó Renáta 

Szendrei Mária 

Előadásukkal a műhely tagjaként 

emelték a városi karácsonyi hangulat 

színvonalát 

Gyöngyvirág óvónői nép-

tánc csoport 
-  

 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Molnárné Oros Csilla fejlesztőpedagógus 

Fejlesztőpedagógiai tevékenységét e nevelési évben 

saját csoportjában végzete. Továbbá a Jókai úti óvodá-

ban fejlesztő foglalkozásokat szervezett egy BTMN-es 

gyerek számára. 

Péter Lászlóné 
Kisgyermekkori befogadó 

pedagógus 

E tevékenységét nem csak csoportjában, hanem óvodai 

rendezvényeinken is kamatoztatta. 

 
 

14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület 
Tehetségműhely vezető-

je 

Tehetségműhely 

létszáma 

Időpont, idő-

keret 

Szivárány tehetséggon-

dozó műhely 

zenei képességeket fejlesz-

tő tehetséggondozó mű-

hely 

Péter Lászlóné 10 fő 
szerda 

11-12 

Zöldikék tehetséggondo-

zó műhely 

természeti tehetséggondo-

zó műhely 
Migácsné Erdei Gyöngyi 10 fő 

péntek 10.30-

11.30 

Mozgatlak tehetséggon-

dozó műhely 
mozgás Szabó Renáta 10 fő 

hétfő 

10.30-11.30 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 
Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 
Képzés szervezője 

Képzés finanszírozá-

sa 

Molnárné Oros Csilla 

Felkészítés a kiemelt 

figyelmet igénylő 

gyermekek, tanulók 

nevelését-oktatását 

segítő szaktanácsadói 

feladatok ellátására 

2020.február 

28-29 

2020.március 

13-14 

2020.szeptember 19. 

Oktatási Hivatal 

Pedagógiai- Szakmai 

Szolgáltatások Főosz-

tálya 

Oktatási Hivatal 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Kiégés elleni preven-

ciós tréning 

2020. július 

28-29-30 
Tender-Lex Kft. Oktatási Hivatal 
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16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.14. Komposztünnep 

MIEÓ Gépgyár Úti 

„SZIM” Óvoda, 5300 

Karcag, Gépgyár út 1. 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

A környezettudatos magatartás 

mélyítése játékos tevékenysége-

ken keresztül. 

2019.10.15. 
Fenntarthatóságra nevelés a 

mesén keresztül 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kuthen utca 16. 

Farkas Jánosné 

"Mit üzen nekünk a föld?" 

Környezettudatos viselkedésre, 

fenntarthatóságra nevelés a 

Mimo és Csipekökomese fel-

dolgozásával 

2019.10.16. 

Környezeti nevelés lehető-

ségei a fenntarthatóság 

jegyében 

MIEÓ Csokonai Úti Óvo-

da, 5300 Karcag, Csokonai 

utca 24. 

Szendrei Mária 

A szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos élmények feldolgo-

zása, a környezettudatosság 

megalapozása. 

2019.10.18. 

Régi idők nyomában-

hagyományok felidézése a 

fenntartható fejlődés érde-

kében óvodás korú gyer-

mekekkel 

MIEÓ 

Zöldfa Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Zöldfa utca 32. 

Péter Lászlóné 

Az óvodákban megvalósuló 

néphagyományok, a jeles napok 

felelevenítése, gyakorlati meg-

valósulása a fenntarthatóság 

jegyébe 

2019.10.22. 

A mérték, érték az ökoló-

giában-ökológiai szemlé-

letformálás 

MIEÓ 

Kinizsi Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kinizsi utca 46. 

Farkas Jánosné 

Szendrei Mária 

Az ökológiai lábnyom szerepé-

nek megismertetése az óvodás 

korú gyermekekkel a játékos 

tanulásszervezés módszereinek 

alkalmazásával 

 

16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.11. „Barátaink az állatok” 

MIEÓ 

Kinizsi Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kinizsi utca 46. 

Környezeti szak-

mai munkaközös-

ség tagjai jelenléti 

ív szerint 

 

Farkas Jánosné 

Péter Lászlóné 

 

Háziállatok nyomában. Háziál-

latok felismerése külső jegye-

ik, tulajdonságaik, kicsinyeik, 

hangjuk alapján. Nyomköve-

téssel, elrejtett tárgyak megke-

resése 

 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferencia, 

program neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.26. Szaktanácsadói értekezlet 

Debreceni Egyetem 

Szolnok Campus 

5000 Szolnok,  

Tiszaligeti sétány 14. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Az iskolai sikeresség kulcsa. 

A fenntarthatóságra nevelés és 

az ökoiskolák 

2019.08.29. 
Tanévkészítő óvodai szak-

mai értekezlet 

Szolnoki Műszaki Szak-

képzési Centrum  

5000 Szolnok, Baross u. 

37. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Hová lett az óvodai játék?  

Hol rejtőzik a játék az alapprog-

ramban? - Bábok, bábok sora-

kozzatok! Párhuzamos tevé-

kenységekben rejlő lehetőségek  

A pedagógiai munka eredmé-

nyes vezetői irányítása 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

189 

 

2019.09.04. 

 

Óvodapedagógiai Évindító 

Konferencia 

MÓD-SZER-TÁR 

Miskolc 
Molnárné Oros 

Csilla 

Jogszabályi környezetszemle 

azóvodapedagógusok  szem-

üvegén  át  –  Mit üzennek  a  

Köznevelési  törvény változá-

sai?  

Hogyan készüljünk fel a válto-

zásokra? 

Alternatív konfliktuskezelés 

2019.10.10. 

Nemzeti Pedagógus Kar-

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Szakmai Konferen-

cia 

Kádas Gy. EGYMI,  

5310 Kisújszállás, Bajcsy 

Zs. utca 37. 

Molnárné Oros 

Csilla 

A Nemzeti Pedagógus Kar 

szakmai munkájának bemutatá-

sa 

Paradigmaváltás a köznevelés-

ben 

Digitális módszertan az óvo-

dákban és iskolákban 

2019.11.06. 
Intézményvezetői szakmai 

Fórum 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Karcag, Kisújszállási út 

45. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Az iskolakészültség/iskolai 

alkalmasság aktuális kérdései, 

jogszabályi változások ismerte-

tése. 

A járási szakértői bizottság 

diagnosztikai kategóriái. 

Kerekasztal beszélgetés: kérdé-

sek, hozzászólások. 

2019.11.07. 

Kis lépésekkel, mesék 

varázsával a fenntartható 

közösségekért.  A mesevi-

lág és mindennapi életünk 

találkozásai. 

Kondor Béla Közösségi 

Ház 

Budapest,  

1181 

Kondor Béla sétány 8 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

Kádár Annamária: mesék vará-

zsa, a családmesék fontossága 

az érzelmi nevelésben 

Nyulász Péter: 

Játékos ismeretátadás mese és 

valóság határán 

 

2019.12.12. 
„Legszebb konyhakert” díj 

átadó  

Városháza 

Karcag 

5300 

Kossuth tér 1. 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Molnárné Oros 

Csilla 

 

A rendezvényen óvodánkból a 

Micimackó csoportos gyerekek 

az ovi- gálán előadott műsoruk-

kal kedveskedtek a résztvevők-

nek. 

2020.01.23. 
Zöld óvodák hálózata. 

Ökoiskolák, ökotáborok 

Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum és Könyvtár 

Budapest, 

1146  Városliget 

Vajdahunyadvár 

Molnárné Oros 

Csilla 

 

 

 

 

 

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 

Az „Esélyteremtő Óvoda” projekt szakmai rendezvényei, fórumai 

2019.10.29. „Egészségfejlesztés” 

MIEÓ  

Gépgyár Úti „SZIM” 

Óvoda, 5300 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

műhelymunka 

2019.11.26. 

Érzelmi, értelmi, szociális 

képességek fejlesztésének 

lehetőségei 

Tanulási zavarok korai 

felismerése, prevenciós 

lehetőségei 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kuthen utca 16. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

Tanulási zavarok korai felisme-

rése, prevenciós lehetőségei 

2019.12.10. 

Későbbi életkorban jelent-

kező tanulási problémák 

hátterében álló mozgásko-

ordinációs elmaradások 

felismerése, fejlesztési 

lehetőségei 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kuthen utca 16. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

Tanulási zavarok korai felisme-

rése, prevenciós lehetőségei 

2020.02.04. 

Három és ötéves kori logo-

pédiai szűrésre alapozott 

fejlesztési lehetőségek 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kuthenutca 16. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

Tanulási zavarok korai felisme-

rése, prevenciós lehetőségei 
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2020.03.03. 

Szocializációs zavarok 

komplex rendszerben keze-

lése, családokkal együttmű-

ködési lehetőségek. A 

gyermek és környezet 

egyensúlyának megtartása a 

hátránykompenzáció érde-

kében 

MIEÓ 

Kuthen Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Kuthen utca 16. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

A környezet hatására kialakuló 

zavarok korai felismerése, 

prevenciós lehetőségei 

2020.03.10. 

Biztonságos kerékpározás 

alapjai az óvodában a kör-

nyezettudatosság jegyében 

MIEÓ 

Zöldfa Úti Óvoda, 5300 

Karcag, Zöldfa utca 32. 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

workshop 

 
 

18. Pályázatok megvalósulása 

 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda 

 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” elnevezésű kiemelt uniós projekt megvalósításában 

részt vesz: Molnárné Oros Csilla és Péter Lászlóné 

Az „Esélyteremtő óvoda" projekt célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan intéz-

ményhálózatot, melynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és 

képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló ké-

pesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. 

A projekttel kapcsolatos programok a 2019/20 tanév folyamán továbbra is: 

- havonta csoportos találkozók 

- havonta egyéni intézményi látogatások 

 

Személyi feltételünket javítja 1 fő roma dajka, Gaál István Sándorné 2017. március 1-től történő al-

kalmazása az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosító számú Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési 

program és eszközrendszer „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekten belül. E tanévben 

továbbra is segíti munkánkat. 2020. július 1-től november 30-ig meghosszabbították. 

 

Cselekvési terv készült, melynek témája az Egészséges életmódra nevelés. Kulturális programon vet-

tek részt a gyermekek: 2019.10.16. 45 gyermek, Az aranyszőrű bárány című színházi előadást látták 

Karcagon, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár mozi termében. Gyermeki 

fejlődés nyomon követése két alkalommal történt. Elkészültek a beszámolók a III. és a IV. negyedév-

ről. Fejlesztési terv készült a következő három évre vonatkozólag.  

A járványügyi helyzet miatt a projekt megvalósításának határideje 2020. november 30-ra módosult.  

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

 

„Zöldikék” környezeti tehetséggondozó műhely Migácsné Erdei Gyöngyi vezetésével a„SZÍN-TE-

MINDEN, SZINTE MINDEN”programot valósítja meg. 

 

A pályázat célja:  

- A színelmélet feldolgozása mentén komplex gyermeki látásmód fejlesztése, környezeti tapaszta-

latok, felfedezések általi ismeretbővítés megvalósítása. 
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- A színhatások érzelmi asszociációival a természethez való érzelmi viszonyulás erősítése.  

- Városunk környezeti értékei mellett a vidékünkhöz közvetlenül kapcsolódó növény-állatvilág 

felfedeztetése az időjárással, évszakokkal összefüggő változások ok-okozati viszonyának feltárá-

sával, a zöld jeles napok tartalmához való kapcsolódással, a színkör „színes szemüvegén” keresz-

tül megvalósuló komplex tehetséggondozás. 

 

A járványügyi helyzet miatt a projekt megvalósításának határideje 2020. november 30-ra módosult.  

 

Zöld Óvoda pályázatok 

 

Első alkalommal 2016. április 30-ig a pályázat beadásra került. 2016.12.14-én átvehettük Román 

István Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzésért felelős Helyettes Államtitkár és Sípos 

Imre Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkártól a „Zöld 

Óvoda” címet. A második alkalommal is benyújtottuk pályázatunkat. A pályázat benyújtásának ha-

tárideje 2019.szeptember 5-e volt. 

Az oklevelek átadására és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2020. január 23-án szakmai nap kereté-

ben került sor Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban. (1146 Budapest, Vá-

rosliget, Vajdahunyadvár),Ezen a napon második alkalommal vettük át a „Zöld Óvoda” címet. 

Az óvodánk óvodapedagógusai és a nevelőmunkát közvetlenül segítők elhívatottak a környezetvéde-

lem iránt. Aktívan vesznek részt a Zöld Óvoda arculat kialakításában, a zöld óvoda kritériumrendszer 

szerinti működtetésben. A közösségünket a folyamatos fejlődés igénye jellemzi. Ennek érdekében 

továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon vettünk részt, hogy a környezeti nevelést minél maga-

sabb színvonalon valósítsuk meg. Nagyon fontosnak tartjuk a közös tervezést, egy-egy témában való 

elmélyedést, az egymástól való tanulást a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés érdeké-

ben. Az óvodában folyamatosan bővítjük azoknak a rendezvényeknek és programoknak a számát, 

melyek során a gyermekeken keresztül a családok környezettudatos szemléletét is tudjuk formálni. 

Aktívan részt vettünk az intézményszintű környezetvédelmi programok szervezésében, lebonyolítá-

sában. Bekapcsolódunk az országos szintű akcióprogramokba: „Te szedd, -Tiszta Magyarországért 

mozgalomban, „Európai Hulladékcsökkentési Hét” megvalósításába családok bevonásával. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Molnárné Oros Csilla  

Partneri mérő team Migácsné Erdei Gyöngyi 

Ösztönző team - 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Péter Lászlóné 

Ellenőrzés team Molnárné Oros Csilla  

Teljesítményértékelő team Molnárné Oros Csilla  

 

 

20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 
 

Mindegyik csoportban folyamatosan történt. A dokumentáció megfelelő volt. A fejlesztési lapok ala-

pos gyermekismeretről tanúskodtak.  

A csoportban az óvónők – dajkák összhangban dolgoztak, ami maximálisan szolgálta a csoportok 

szokásrendszerének kialakítását.  
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Az óvónők a csoportokban, összhangban, egymást kiegészítve tudtak együtt dolgozni. A nevelő 

munkába a dajkákat is bevonják. 

Különböző csoportrendezvények, ünnepségek alkalmaival mindig színvonalasan készítették fel a 

gyerekeket az óvónők. 

 
Fejlesztési célok: 

- A tevékenységközpontok tárgyi feltétele bővüljön. 

- A szocializációt elősegítő funkciótáblák alkalmazása valósuljon meg. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikációs csatornák erősödjenek.  

- Az azonos programmal működő óvodákkal történő kapcsolattartás, közös programok bő-

vüljenek.  

- Valósuljon meg az egymástól való tanulás.  

- Más intézményekkel való kommunikációs csatorna keresése. 

- „Esélyteremtő óvoda” projekt keretében széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése 

 

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

A rendkívüli szünetben biztosítottuk a dolgozó szülők gyermekeinek az ellátását. 2020.03.16-05.25-

ig 2-5 fő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást.  

Óvodai étkezést biztosítottunk azon gyermekek részére, akik felügyelete otthon megoldott volt, és a 

szülő igényelte a háromszori étkezés biztosítását. Számuk 45-49 fő között mozgott.  

Az ügyelet keretében a gyermekek ellátása mellett szigorúan betartottuk a fertőtlenítés, és a higiéniai 

szabályokat. Az óvoda épületében megkezdtük a nagytakarítási munkálatokat, a gyermekek által 

használt játékok és más eszközök fertőtlenítő tisztítását.  

Kisné Diviki Anikó bekapcsolódott a szájmaszkok varrásába, Gaál István Sándornéval a városházána 

szájmaszkok csomagolásába. Óvodánkból valamennyien bekapcsolódtunk a szájmaszkok lakosság-

hoz történő eljuttatásához. 

A rendkívüli szünetben előkészültünk a leltárhoz.  

 

 

Karcag, 2020. augusztus 5. 

 

         Molnárné Oros Csilla 

         tagóvoda vezető   
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„A gyermek olyan, 

mint egy pillangóa szélben. 

Néhány magasabbra tud repülni, 

mint mások, de mindegyik 

a legjobb tudása szerint repül. 

Miért is hasonlítanád össze őket? 

Mindegyik különleges. 

Mindegyik gyönyörű.” 

 

 

 

 

 

2019/2020 nevelési év beszámolója 

Kuthen úti óvoda 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje:  
 

6,00-18,00 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 
10 fő 10fő 

Dajka létszám 5 fő 5 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma   

Fűtő-karbantartó létszám 1 fő 1 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 2 fő 1 fő 

Gyermek létszám összesen 108 fő 109 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 105 fő 106 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  101 fő 102 fő 

Óvodás gyermekek száma 3 fő 3 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 6 fő 7 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 
2 fő 3 fő 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 

6. életévét) 
46 fő 48 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek lét-

száma 
63 fő 63 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 11 fő 10 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 41 fő 37 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma - - 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Egyéb dolgo-

zó 

 

Maci csoport 

 

 

Cica csoport 

 

 

Mókus csoport 

 

 

 

Csibe csoport 

 

 

Nyuszi csoport 

 

 

25 fő 

 

 

16 fő 

 

 

24 fő 

 

 

 

19 fő 

 

 

24 fő 

 

24 fő 

 

 

20 fő 

 

 

23 fő 

 

 

 

19 fő 

 

 

24 fő 

 

Földi-Nagy Anna 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

 

Sántháné Karászi Julianna 

SzabóLajosné 

 

Szekrényesi Józsefné 

 

 

SzarkánéLódi Zita 

Vajó Edit (ped.assz.) 

 

Hanák Szilvia 

 

 

Horváth Gáborné 

 

 

Ferencziné Szabó 

Andrea 

 

 

 

Dugár Lász-

lóné 

Szappanos 

Attiláné 
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3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

A mindennapi nevelőmunkánkhoz szükséges tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak vol-

tak. Óvodánk tiszta, esztétikus, biztonságosan működő. A vizuális tevékenységekhez szükséges 

eszközök beszerzése folyamatos volt, ezáltal biztosítva volt a gyermekek tevékenységeihez szük-

séges anyagok.   

 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Folyosó, nevelői szoba, gyermeköltözők, tornaszoba meszelése   

Udvari rugós játék javítása  

Első lépcső és járda burkolatának javítása  

Központi szellőztetés karbantartása  

Nyári fertőtlenítő nagytakarítás  

 

 
Eszközbeszerzések Megjegyzés 

Vasaló 2db  

Tál 16db  

Csemegés tányér 48db  

Nagy tálca 4db  

Kis tálca 6db  

Teáskanál 30db  

Futó biciklik 12db  

Takarítógép 1db  

Gyermek póló 12db pályázat 

Ruhaszárító 4db  

Pléd 10db  

Ágynemű garnitúra 20db  

Lepedő 20db  

Kiskanál 30db  

Merőkanál 5db  

Tál 20db  

Terítő 20 db  

Mélytányér 150 db  

Lapos tányér 150db  

Csemegés tányér 150db  

Ételmintás üveg 15 db  

Szeletelő gép 1 db  

Tál 40db  

Szemetes 1db  

Gyermek mosdóba függöny anyag  

Labdajátékokhoz futball labda, kosárlabda, kapu, jelzőmez  

Mozgásos játékok  EFOP  

Képességfejlesztő játékok EFOP 

Felnőtt és gyermek néptáncruhák NTP pályázat 

Okos hangszóró NTP pályázat 
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4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.szeptember.17 

A nevelési év feladatainak, programjainak meg-

beszélése. Munkaköri leírások átbeszélése, napi 

feladatok ellátásának konkretizálása. 

A feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák, 

együttműködések, attitűdök meghatározása, 

elvárások megfogalmazása. Az ellenőrzési 

szempontok ismertetése. 

Tájékoztatás a 2019. október. 03-án és decem-

ber.13-án sorkerülő vezetői és intézményi tanfel-

ügyeletről. 

19 fő 

Óvodánk minden dolgozója részt vett 

az értekezleten. Megbeszéltük az 

előttünk álló feladatokat, azok felelőse-

it, a tanfelügyeletekkel kapcsolatos 

teendőinket. 

2020.február.06 

Az első fél év értékelése. Erősségek kiemelés, 

fejlesztendő terület megfogalmazása. Óvodai 

programok a második félévben. Belső ellenőrzés, 

vezetői és intézményi tanfelügyelet tapasztalata-

inak megosztása. 

Következő időszakra vonatkozó célok, feladatok 

kitűzése.  

19 fő 

A tanfelügyeletek tapasztalatairól, 

eredményeiről tájékoztattam kollegái-

mat. Megbeszéltük erősségeinket, és a 

fejlesztés lehetőségeit. 

Ötleteket gyűjtöttünk az előttünk álló 

feladatok megvalósításához. 

 

Szülői értekezlet 

 
 Időpont Téma Résztvevők 

száma 

Megvalósulás 

Összevont 

szülői értekez-

let-kis csoport 

2019.szeptember.24 

Általános tájékoztatás a hitéletre 

nevelésről, sportolási lehetőségekről. 

Óvodánk házirendjének, Pedagógiai 

Programjának ismertetése.  

Első fél év rendezvényei, programjai.  

 

74 fő 

Vendégünk a Nagykun Reformá-

tus Általános Iskola és a Szent Pál 

Marista Általános Iskola képvise-

lői, a  KSE Labdarúgó Szakosztá-

lyának edzője, az egyesületben 

való sportolás lehetőségeiről 

szólt.  

Pedagógiai Programunk lényeges 

elemeinek, és a házirendünk 

ismertetése.  Tájékoztatás a neve-

lési év első felében lévő felada-

tokról és programokról. 

Összevont 

szülői értekez-

let – nagy 

csoport 

2019.december Tankötelezettség  

Tájékoztatás a tankötelezettséggel 

kapcsolatos törvényi változások-

ról. Segítségnyújtás a szülők 

számára.  

A tájékoztatót Gulyás Ferencné 

intézményvezetőnk tartotta. 

Összevont 

szülői értekez-

let – középső 

csoport 

2020. január 
Iskolára való alkalmasság kritériumai: 

óvodapedagógusok tájékoztatása 
11 fő 

Az óvodapedagógusok ismertet-

ték a fejlődés jellemzőit, melyek-

kel rendelkezni kell az iskolába 

lépő gyermeknek. 

 

Csoport szülői értekezletek 

 

Időpont 
Téma Résztvevők 

száma 

Megvalósulás 

 

Maci csoport 

2019. szeptember. 24 

 

 

 

Csoportprofil. 

Új gyermekek fogadása. 

Szokás-szabályrendszer fontossága. 

Hetirend, Napirend ismertetése. 

SZMK tagok választása. 

 

 

 

19 fő 

 

 

 

 

 

Az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcso-

latos tudnivalók ismertetése. 
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2020.január.20 

 

A nevelési év féléves értékelése. 

Következő időszak programjai. 

Az írás előkészítése nagycsoportban. 

Farsangi mulattság előkészítése. 

 

18fő 

A szülők tájékoztatása az elért eredmé-

nyekről, a következő időszak feladatairól. 

Beszélgetés, konzultáció. 

 

Cica csoport 

2019. szeptember. 24 

 

 

 

 

 

2020.02.12 

 

 

 

 

Csoportprofil. 

Új gyermekek fogadása. 

Szokás-szabályrendszer fontossága. 

Hetirend, Napirend ismertetése. 

SZMK tagok választása. 

 

A nevelési év féléves értékelése. 

Következő időszak programjai. 

Farsangi mulattság előkészítése. 

Államvizsgázó főiskolai hallgató bemutatá-

sa. 

12fő 

 

 

 

 

 

14fő 

Az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcso-

latos tudnivalók ismertetése. 

 

 

 

 

A szülők tájékoztatása az elért eredmé-

nyekről, a következő időszak feladatairól. 

Beszélgetés, konzultáció. 

 

Mókus csoport 

2019. szeptember. 24 

 

 

 

 

 

2020.január.23 

 

 

Csoportprofil. 

Új gyermekek fogadása. 

Szokás-szabályrendszer fontossága. 

Hetirend, Napirend ismertetése. 

SZMK tagok választása. 

 

Új gyermekek a csoportban. 

Félév értékelése 

Farsang megbeszélése. 

Következő félév programjai. 

13fő 

 

 

 

 

11fő 

Az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcso-

latos tudnivalók ismertetése. 

 

 

 

 

Beszélgetés a beszokatás tapasztalatairól, 

elmúlt időszak megvalósult feladatairól. 

Csibe csoport 

2019. szeptember. 24 

 

 

 

 

 

2020.január.21. 

 

Csoportprofil. 

Új gyermekek fogadása. 

Szokás-szabályrendszer fontossága. 

Hetirend, Napirend ismertetése. 

SZMK tagok választása. 

 

Első félév értékelése. 

Egyéni lapok megbeszélése. 

Közeledő Farsang megbeszélése. 

Aktuális feladatok, további rendezvényeink. 

12fő 

 

 

 

 

 

11fő 

Az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcso-

latos tudnivalók ismertetése. 

 

 

 

 

A szülők tájékoztatása az elért eredmé-

nyekről, a következő időszak feladatairól. 

Beszélgetés, konzultáció. 

Nyuszi csoport 

 

2019. szeptember. 24 

 

 

 

2020.január. 27 

 

Csoportprofil. 

Új gyermekek fogadása. 

Szokás-szabályrendszer fontossága. 

Hetirend, Napirend ismertetése. 

SZMK tagok választása. 

 

Az eltelt időszak értékelése. 

Feladatok megbeszélése (Farsang) 

18fő 

 

 

 

16fő 

 

Az óvodai élettel, a gyermekekkel kapcso-

latos tudnivalók ismertetése 

 

 

 

 

A jelenlévő szülőknek tájékoztatás az 

elmúlt időszak megvalósulásáról. 

Beszélgetés, konzultáció. 

 

 

5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

 

 

Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnepeinkről a csoportok, hagyományaikat 

figyelembe véve emlékeztek meg. Óvodásaink élet-

koruknak megfelelő dalokkal, versekkel, tablókészí-

téssel, Nemzeti színű zászlónk kitűzésével, a város-

unkban felállított szobroknál való megemlékezéssel. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Tevékenységközpontú részprogram szerint 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

 

Madarak- Fák napja 

a program azonos SZIM 

óvodával 

 

  A 2020. márciusban kialakult rendkívüli hely-

zet nem tette lehetővé az ünnep megvalósítását. 

Az intézmény által létrehozott közösségi olda-

lon a gyermekek megnézhették a témával 

kapcsolatos ismereteket. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Csipet csapat” 

Kiscsoportos gyerme-

kek köszöntése 

2019.október.08 

Felelős: Balajtiné Sütő 

Margit 

Gyermekek, szülők, óvoda-

pedagógusok, 

pedagógiaiasszisztens daj-

kák 

Kiscsoportos gyermekek köszöntése: köszöntő 

műsor, óvoda kapujának jelképes átlépése, az 

anyukákkal közösen 

„Szélmalom Kennel” Kutyabemutató 

Kézműves tevékenységek 

Mozgásos sportjátékok 

Adventi készülődés a 

szülőkkel közösen 

2019. decem-

ber.17 

Óvodapedagógusok, részt-

vevők:dajkák, 

pedagógiaiasszisztens, 

óvodás gyermekek és szüle-

ik 

A szülőkkel közösen karácsonyi dekorációk, 

képeslapok, díszek, ajándékok késztése. 

Gyermek műsor. 

 

  

Tervezés 

Megvalósítás Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős 

Gyermekek névnapja óvodapedagógusok Az ünnepelteket kedvenc versével, dalával, meséjé-

vel köszöntöttük. Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 

Ünnepek   

Mikulás várás Óvodapedagógus 
Csoportonként valósult meg,hangulatos ünnepi mű-

sorral készültek a gyermekek. 

Advent - Karácsony Óvodapedagógus 

Az Adventi időszakban folyamatosan készülődünk, 

ráhangolódunk az ünnepre. A szülőkkel közösen 

eltöltött délutánon karácsonyi ajándékokat és deko-

rációkat készítettünk. A gyermekek karácsonyi mű-

sorral kedveskedtek szüleiknek. Meghitt ünnepi 

hangulatú karácsonyi megemlékezés volt csoporton-

ként. 

Farsang 

 

Óvodapedagógus 

Csoportonként, a gyermekek jelmezbe öltözve, a 

szülőkkel közösen vidám játékokkal, mókázással 

búcsúztatják a telet. 

Gyermeknap A 2020. márciusban kialakult rendkívüli helyzet nem 

tette lehetővé az ünnepek megvalósítását. Anyák napja 

Évzáró 
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Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Hulladék- 

csökkentés hete 

2019.november.18-

22 

Felelőse: Sántháné 

Karászi Julianna 

Óvodapedagógusok 

„Mire jó a hulladék?” játékok készítése 

„Kukamanó” hulladék szelektálása 

Óvodánk környezetének tisztítása 

Zöld jeles napokról való 

megemlékezés 

Autómentes világ-

nap 

 

Állatok világnapja 

 

 

Víz világnapja 

 

2019.Szeptember.20 

 

 

2019. október.08 

 

 

2020.március.17. 

„Bringa tanoda” óvoda udvarán akadálypálya 

felállítása 

 

„Szélmalom Kennel” 

Kutyabemutatója 

 

Csoportonként megemlékezés vizes játékokkal 

 

2020.március. 16-tól rendezvényeink, ünnepeink az országban kialakult rendkívüli helyzet miatt el-

maradtak. Az intézmény által létre hozott ”Karcagi óvodások Tarkabarka percei”közösségi oldalon 

jelentek meg az ünnepekhez kapcsolódó témafeldolgozások. 

 

Intézményi rendezvények 

 
Rendezvény megneve-

zése 

Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ügyeskedj a kerékpá-

roddal!” 

2019.szeptember. 

20 

Sántháné Karászi Juli-

anna, Kovácsné Lovász 

Erika 

Az intézményi rendezvény előtt a résztvevő 

gyermekekkel a kerékpározás gyakorlása, az 

óvoda udvarán felállított akadálypályán. 

„Kelj fel Jancsi!” játé-

kos sorverseny (gyer-

mekek – szülők) 

 

2019.október.09 

Felelőse: Kovácsné 

Lovász Erika, Kapi-

tányné Zsurzsucz And-

rea, Szabó Lajosné 

VI.helyezés 

Az intézményi rendezvény előtt a nagycsopor-

tos gyermekek felkészítése, az előzetesen 

ismert játékok gyakorlásával. 

„Ovigála” 2019.november.16 

Sántháné Karászi Juli-

anna, Szülők és gyer-

mekek 

„Tűztánc” gyermekek táncos műsora a szülők 

bevonásával. 

 

2020.március. 16-tól rendezvényeink, ünnepeink az országban kialakult rendkívüli helyzet miatt el-

maradtak. Az intézmény által létre hozott ”Karcagi óvodások Tarkabarka percei”közösségi oldalon 

jelentek meg az ünnepekhez kapcsolódó témafeldolgozások. 

 

6. Óvodák kapcsolatai 
 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

A tagóvodák által szervezett szakmai 

napokon, bemutató foglalkozásokon, 

különböző rendezvényeken érdeklődé-

sünknek megfelelőn részt vettünk. 

Konzultáltunk, tapasztalatokat cserél-

tünk. 

Megismertük egymás jó gyakorlatait. 

Szakmai műhelyekben aktív bekapcso-

lódtunk, ötleteinkkel segítettük a műhe-

lyek munkáját. Az intézményi rendez-

vények szervezésében összehangoltuk a 

feladatokat, a megvalósításukban aktí-

van részt vettünk. 

 

Intézményi közös alapelvek, célok mentén együttmű-

ködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása, intézményi jó 

gyakorlatok intézményen belüli átadása, egymástól 

tanulás. 

Pályázati projektek eredményes megvalósítása, lehető-

ségeinkhez mérten. 
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Óvoda - család 

A szülők számára biztosítottuk a cso-

portok mindennapi életében való bete-

kintést.Egyéni konzultációra is igényt 

tartottak a szülők. 

Az óvoda folyosóján, a csoportszobák 

faliújságján tájékoztattuk a szülőket az 

óvoda életéről, aktualitásokról. 

Két alkalommal tájékoztatást nyújtot-

tunk gyermekük fejlődésével kapcsola-

tosan. Az ekkor felmerülő kérdésekre 

válaszoltunk, javaslatokat adtunk. 

Az Ovigálán és az őszi Megyei Peda-

gógia Napok keretén belül tartott bemu-

tató foglalkozáson aktívan részt vettek 

az anyukák. 

Közös rendezvényeink valósultak meg: 

„ Csipat- csapat” kiscsoportos gyerme-

kek köszöntése, családi délután 

Adventi délután 

„Egy gyermek- egy palánta” óvodánk 

szépítése 

A segítségre szoruló családokat, óvo-

dánk gyermekvédelmi felelőse és a 

szociális munkatársunk segítette. 

Az információ biztosítása. Az óvoda pedagógiai mun-

kájának ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, visszajelzések fogadása. 

Középiskolák 
A közösségi szolgálatot ebben a neve-

lési évben kevesebb diák teljesítette. 
Kétoldalú együttműködési megállapodás alapján. 

Óvoda- Általános 

Iskolák 

 

 

 

 

Óvodásaink a városkülönböző iskolái-

ban kezdik meg tanulmányaikat. A 

nevelési év folyamán több alkalommal 

volt lehetőségünk óralátogatásra menni, 

ahol a volt óvodásainkkal találkozhat-

tunk és betekintést nyerhettünk az 

iskolai munkájukba, hogy hogyan 

sikerült beilleszkedniük. Rendezvénye-

inkről tájékoztattuk az iskolákat, meg-

hívtuk őket. Egymás rendezvényeit 

lehetőségeinkhez mérten látogattuk. 

Ebben a nevelési évben a Szent Pál 

Marista Általános Iskola diákja látogat-

tak el hozzánk Betlehemi műsorukkal, 

illetve bekapcsolódtunk a télűző, Far-

sangi felvonulásukba. 

Az óvodából az iskolába való beilleszkedés segítése. 

Eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása. 

A pedagógiai módszerek, eljárások összehangolása. 

Óvoda - Fenntartó 

Rendezvényeinkről, Szakmai napunkról 

és a bemutató foglalkozásainkról értesí-

tést, meghívót küldünk.  

Városi rendezvényeket lehetőségeink 

szerint látogatjuk. 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő munkájának megis-

mertetése. 

 

Óvoda – JNSZM 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Részt vettünk az intézet által szervezett 

iskolai tankötelezettséggel kapcsolatos 

tájékoztatón. A középső csoportos 

gyermekeknek rendezett játékos vetél-

kedőn öt óvodásunkkal részt vettünk. 

Azoknál a gyermekeknél, akiknél 

iskolaérettségi vizsgálatot és a képes-

ségfelmérő vizsgálatot kértünk megtör-

tént a vizsgálat. Az 5. életévüket betöl-

tött gyermekek képességvizsgálata, a 

kiscsoportos gyermekek KOFA szűrő-

vizsgálatát elvégezték.   

Képesség, részképesség zavarral, magatartásproblémá-

val küzdő gyermekek fejlesztése, illetve számukra a 

legmegfelelőbb iskolatípus megválasztása.  

Óvoda JNSZM Szak-

szolgálat Szakértői 

Bizottság Székhely 

Intézménye 

A Bizottság által vizsgált gyermekekről 

szakvéleményt kapunk, módszertani 

ajánlást fejlesztésükhöz. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása az óvodában 

a szakértői vélemény alapján. Annak meghatározása, 

hogy mely nevelési – oktatási intézményben nyerjen 

felvételt a gyermek. SNI felülvizsgálatok, beiskolázás-

ra javaslat. 
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Óvoda – Oktatási 

Hivatal Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A POK által szervezett továbbképzé-

sekről, rendezvényekről rendszeres 

tájékoztatást kaptunk, melyeken lehető-

ségeinkhez mérten részt vettünk. 

 Együttműködésünk magas színvonalú.  

Az őszi Megyei pedagógiai napokon 

részt vettünk, illetve bemutató foglal-

kozást tartottunk. Mint szaktanácsadói 

feladatokat ellátó folyamatos munka-

kapcsolatban állunk.  

A nevelőmunka eredményességének szakmai támoga-

tása. A továbbképzések alkalmával pedagógiai mód-

szerek, eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása. 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, bekapcsoló-

dás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjó-

léti szolgálat, Gyám-

hivatal 

Óvodásaink nagy százaléka hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű mely 

megkívánja a folyamatos kapcsolattar-

tást.   Több gyermek esetében kértek 

óvodai jelzést, véleményt. Szükség 

esetén tanácsoltuk a szülőknek, hogy 

vegyék igényben a Családsegítő Köz-

pont segítségét. Gyermekvédelmi fele-

lősünk mindegyik értekezleten, eset 

megbeszélésen részt vett. 

A szociális segítő munkatárs rendszere-

sen részt vett óvodánk életében. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek képviselete, segítése. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési In-

tézmények 

 

A művelődési központ rendezvényei-

nek megvalósításában segítséget nyúj-

tottunk.  

Lehetőségeinkhez mérten óvodásaink 

részt vettek a meghirdetett programo-

kon, pályázatokon. 

A gyermekek számára óvodán kívüli kulturális prog-

ramok biztosítása, élményeik, ismereteik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények sikeres megvaló-

sítása érdekében Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

Óvoda – Védőnők, 

Fogorvosok, Gyer-

mekorvosok 

Védőnői tisztasági vizsgálat két alka-

lommal történt.  

Probléma esetén jól működik a kölcsö-

nös jelzőrendszerünk.  

Folyamatos információcsere, a családok segítése az 

egészséges életmód kialakításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség kezelése, visszaszorítása. A 

rendszeres óvodába járás segítése. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

Az Idősek otthonában ünnepi műsort 

adtak óvodásaink az Idősek világ napja 

alkalmából. 

A „Gyermekünk mosolya, egészséges 

gyermekekért” alapítvány támogatja 

óvodánkat. 

A város kulturális és közéletében való részvétel, egy-

más segítése, támogatása a pályázatokban. A karcagi 

óvodáskorú gyermekek képességfejlesztésének támo-

gatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel kapcsolattartás. 

Óvoda- Szakmai 

Egyesületek 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 

konferenciáin lehetőségünk volt részt 

venni. 

Információáramlás. A Köznevelésben történt változá-

sok megismerése. Egymás szakmai, pedagógiai munká-

jában való betekintés. 

Óvoda – Tehetségta-

nácsok 

A Karcag és Térsége Tehetségsegítő 

Tanács rendezvényein részt vettünk. 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló működés meg-

őrzése. 

  

 

7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak 

meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, érté-

kelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben 

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembe vételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban je-

lenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapelveit 

figyelembe véve elkészítettük a csoportok éves pedagógiai terveit, melyek 

teljes mértékben tükrözik a nevelési programunk sajátos vonásait. A csoport-

naplóinkat tervszerűen, tudatosan, naprakészen terveztük, vezettük. 

Nevelési év elején, a gyermekcsoportok profilját megismerve, sajátosságait 

figyelemben véve elkészültek a csoportok éves nevelési tervei. A megfogal-

mazott, elérni kívánt célokhoz hozzárendeltük a feladatainkat, módszereket és 

eszközöket. Az anyaglebontást, a hozzá felhasznált szakirodalmi és módszer-

tani gyűjteményeket az óvónők a módszertani szabadságukkal élve választot-

ták, a gyermekek életkori és egyéni fejlettségüket figyelembe véve.   

A csoportnaplóban, terveztük a foglalkozások anyagához kapcsolódó készsé-

http://moe.fw.hu/aktualis.html
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 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

gek- képességek fejlesztési lehetőségeit. A tervezés során az egyéni bánásmód 

és differenciálás alkalmazását tartottuk szem előtt. Az értékelések után megfo-

galmaztuk a következő időszakra vonatkozó feladatainkat, így alkalmazva a 

PDCA logikát. 

Napi vázlatot készítettünk.  

 

Az egészséges életmód feltételeit biztosítottuk, nagy hangsúlyt fektettünk a 

szokásainak megalapozására, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési 

szokások kialakítására. A harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a 

testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése érdekében délelőtt és délután is 

sok időt töltöttünk a szabadban (udvar, séta, kirándulás), ahol nem csak szabad 

mozgást, hanem szervezett mozgásos és egyéb tevékenységeket is biztosítot-

tunk óvodásainknak. A mindennapi mozgást a délelőtti időszakban valósítot-

tuk meg, kihasználva a tornaszoba adta lehetőséget, illetve az időjárástól füg-

gően a szabadban.  

Heti egy alkalommal kötelező testnevelés foglalkozást tartottunk. 

 

Az egészséges táplálkozás fokozott biztosításához a „Gyümölcsnapjainkkal” is 

hozzájárultunk. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséges gyermekek képességeinek további 

fejlesztésére. Az óvodapedagógusok négy tehetségműhelybe ajánlhatták óvo-

dásaikat. Az SNI és BTMN gyerekeket a szakvéleménybe előírtak szerint 

fejlesztettük. Egyéni problémához igazodó fejlesztési tervet készítettünk. A 

gyermekek fejlődésével kapcsolatban folyamatosan konzultáltunk a fejlesztést 

végző szakemberrel és a szülőkkel. 

 

A cigány nemzetiségű gyermekek és családjaik óvodai közösségébe való 

beilleszkedését segítettük közös programjainkkal. Ezáltal igyekeztünk segíteni 

a másság elfogadását is. Befogadó, esélyteremtő pedagógiánk teljes mértékben 

áthatotta a cigány nemzetiségi gyermekek óvodai mindennapjait. Következetes 

nevelőmunkánkkal a családi nevelésből adódó hiányok kompenzálására töre-

kedtünk.Nagy figyelmet fordítottunk a hátrányok csökkentésére, az egyéni 

fejlettség megállapítása utáni, egyéni és mikro csoportos fejlesztésre. A min-

dennapi játékban, tevékenységekben, olyan szituációkat, játék helyzeteket 

teremtettünk, melyek során szociális magatartásuk, értelmi képességeik fejlő-

dött. Lehetőséget adtunk egy- egy részterületen kiemelkedő képességgel ren-

delkező gyermekek számára, hogy óvodánk valamelyik tehetségműhelyének 

aktív tagja legyen, ezzel elősegítve további fejlődésüket.A családokat meglá-

togattuk. 

 

Óvodánk részt vett az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási 

és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az 

„Esélyteremtő óvoda" pályázatában.  Így a csoportos konzultációkon 

lehetőségünk volt, hogy tapasztalataink megbeszéljük, egymás jó gyakor-

latait megismerjük, ezáltal olyan ismeretekhez jutottunk melyek segítet-

ték hátránykompenzációs munkánkat. A megvalósult színházlátogatás, az 

igényelt mozgásos és fejlesztőjátékok is hozzájárulnak a gyermekek hát-

rányainak kompenzálásához. Minden nevelési évben cselekvési tervet 

készítettünk, melynek megvalósítását sikeresnek mondhatjuk. 

 

A jogszabályi változásoknak megfelelően módosítottuk a Pedagógiai Progra-

munkat, figyelembe véve a helyi sajátosságainkat.  

 

 

 

 

 

2019 szeptemberében megtörtént a vezetői önértékelés, melyet 2019.október. 

03.-án vezetői tanfelügyelet követett. 

Majd novemberben az intézményi önértékelés után 2019.december.13.-án az 

intézményi tanfelügyelet valósult meg.  
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 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáci-

óban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

A külső és belső ellenőrzések, önértékelések mind tartalmilag és dokumentá-

cióban egyaránt összhangban voltak.Pedagógiaimunkánkat tudatosan tervezve, 

felépítve, végeztük mind a külső mind a belső ellenőrzési szempontoknak 

megfelelve. 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati for-

rásokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a 

magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biz-

tosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pá-

lyázati források keresése, szak-

mai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

Személyi feltételeink teljes mértékben megfelelőek a törvényi előírások-

nak.  

Óvodánk csoportjainak létszáma a gyermekek összetételéhez megfelelő, ezál-

tal szakmai munkánkat magas színvonalon tudjuk megvalósítani mindennapi 

pedagógiai munkánkat kiemelve az integrált nevelést. 

 

 

 

 

Az óvoda épülete teljes mértékbe megfelel az uniós előírásoknak. Tárgyi 

felszereltsége maximálisan támogatja szakmai munkánkat.  

Az udvari játékok fejlesztése szükségessé vált. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok 

számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

Több alkalommal látogatást tettünk a Múzeumba, ahol őseink történelmével, 

életével, helyi értékekkelismerkedhettek óvodásaink.  Óvodánkban meghívtuk 

a Népművész Mestereit (fafaragó, gyöngyfűző, csipkeverő), akik bemutatták 

kismesterségüket és a gyermekek is kipróbálhatták azok szépségeit. A Szélma-

lom Kennel bemutatta az őshonos kutyafajtákat is. 

 

Mint bevált jó gyakorlat a „Tündérkert” tehetségműhely ismét megismertette 

óvodásainkkal a „Kamilla útját”, mely során több hugarikumról is (magyar 

tanya, akácméz stb.) ismeretet nyújtottak. 

 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

  Jó gyakorlatok, módszerek adap-

tálása nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

Nevelőközösségünk önképzéssel, szakmai napokon, konferenciákon, bemutató 

foglalkozásokon való részvétellel gyarapította szakmai és módszertani tudását. 

Eleget téve a kötelező pedagógus továbbképzések teljesítésének. 

A megismert jó gyakorlatokat igyekeztünk beépíteni mindennapi pedagógiai, 

nevelő munkánkba. 

 

A „Sportolj velünk!” intézményi rendezvény jó gyakorlatának megírásával, 

lehetőség adódik a megyei POK szaktanácsadók által készített kiadványban 

való megjelenésére. 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a 

néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink válja-

nak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

Három jó gyakorlat kidolgozása valósult meg: 

 Madarak- Fák napja tevékenység központú munkaközösség 

jó gyakorlata 
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megvalósított jó gyakorlataink. 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

 „Kamilla útja” mese tehetségműhely jó gyakorlata 

 „Sportolj velünk!” sportág népszerűsítő intézményi jó gya-

korlat 

 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehet-

séggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehető-

ség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli ma-

gyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a peda-

gógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében 

 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen va-

lósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése fel-

adat orientáltan működjön. 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésé-

vel 

 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehet-

ségnapok, szakmai programok, 

gyakorlatok megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

A Tevékenységközpontú szakmai munkaközösségnek a teljes nevelőközössé-

günk tagja. Az intézményünkben működő, különböző szakmai munkaközössé-

gekben érdeklődésünktől függően kapcsolódtunk be, és igyekeztünk aktív 

tagjai lenni. A munkaközösségekben végzett tudatos pedagógiai munkánk 

elősegítik a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok megvalósulását.  

 

A szakmai munkaközösség vezetők egy- egy feladatra orientálva együttmű-

ködnek. 

Nemzeti Tehetség program pályázatainak írása, megvalósítása is együttműkö-

dést kíván. 

 

 

 

 

Köznevelés aktuális kérdéseiről, fejlesztésekről folyamatos tájékoztatást kap-

tunk. A POK által szervezett konferenciákon, értekezleteken részt vettünk. 

Intézményünk az Oktatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Bázis Intézményeként is együttműködik.   Szoros együttmű-

ködést kíván meg a szaktanácsadói feladat ellátása is. 

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács rendezvényein részt vettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

Tervezzük a határon túli kapcsolat kialakítását.  

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös 

Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtá-

sa 3 évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

A rendkívüli helyzet ideje alatt megírtuk az örökös Zöld óvoda címére 

pályázatunkat, melyet 2020.szeptember.05.-ig nyújtjuk be. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képe-

sek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések 

tárják fel az erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szak-

értők, szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 Külső szaktanácsadói szolgálta-

tások igénybevétele váljon a pe-

dagógusok igényévé. 

A vezetői és intézményi önértékelés alkalmával feltártuk, megfogalmaztuk 

erősségeinket, és fejlődési lehetőségeinket. 

A szakértő és szaktanácsadó kollégák mindig rendelkezésünkre álltak. Mint 

szaktanácsadó igyekeztem támogatni az intézményben folyó pedagógiai mun-

kát.  

Külső szaktanácsadói szolgálatot nem igényelt óvodánk.  

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetség-

gondozásban 
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 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvo-

dában. 

 Óvodapedagógusok önmegvaló-

sításának vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 

évenként kerüljön sor. 

A tehetségígéret gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük, 

végzettségük és elhivatottságuknak megfelelően végezték. Óvodánkban négy 

tehetségműhely (nyelvi, mozgás, vizuális, zenei területeken) működött ebben a 

nevelési évben, melyek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. Mind-

egyik nagycsoportos gyermek lehetőséget kapott valamelyik műhelyben való 

bekapcsolódásra. 

Sikeres volt intézményünk Tehetségpont akkreditációja. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, 

a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gya-

korlatán mentori feladatok ellátá-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatai-

nak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások 

keretében bemutató foglakozások 

tartása. 

A főiskolai hallgatók szakmai fejlődését segítettük tapasztalataink, ismereteink 

átadásával, példamutató gyakorlataink bemutatásával. Segítettük a dokumentá-

lást, ill. a gyakorlati munkát megismertettük, szakmai tudásunkat igyekeztünk 

átadni.2020.01.27-2020.03.18-ig töltötte 8 hetes államvizsga előtti gyakorlatát 

Bata Nikoletta a Cica csoportban. A rendkívüli helyzet kialakulása miatt nem 

tudta letölteni gyakorlati idejét. De 2020.03.18.-án sikeres gyakorlati állam-

vizsgát tett.  

A Csibe csoportban töltötte kötelező gyakorlati idejét Balajti Lilla első éves 

főiskolai hallgató.   

 

 

Részt vettünk mentor konferencián:  

Nagyné Pusztai Tünde 

Galsi-Nagy Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

 

 

 

 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Peda-

gógiai Programban megfogalma-

zott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával ér-

jük el. 

 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink 

hatékony kihasználása a célok el-

érése érdekében, a gazdaságosság 

érvényesítésével. 

Nevelőközösségünk jól ismeri az országos, illetve a helyi Pedagógiai Progra-

munkat, a programban megfogalmazott célokat, feladatokat. Azokat szem előtt 

tartva terveztük éves nevelési tervünk, figyelembe véve a csoport profilját, a 

gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. Éves nevelési tervünket lebontot-

tuk projektekre, majd napi tervekre. Mindennapi nevelőmunkánkat áthatotta az 

igényes szakmai, pedagógiai munka.  

 

Személyi és tárgyi feltételeink maximálisan biztosítottak voltak. Óvodapeda-

gógusaink éltek a módszertani szabadságukkal. Szakmai érdeklődésükhöz, 

irányultságukhoz, végzettségükhöz igazodva vállaltak tehetségműhely vezeté-

sét, pedagógiai feladatok elvégzését. 

 

 

8. Gyermekvédelmi felelős neve:  
Sántháné Karászi Julianna 
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9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

Cica csoport 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyuszi csoport 

 

Sántháné Karászi Julianna 

Szabó Lajosné 

 

Mókus csoport 

 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

 

Maci csoport 

Földi-Nagy Anna 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

 

 

 

 

Csibe csoport 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

 

 

VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKJ 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 

SZA 

 

 

 

 

TL 

 

 

 

 

 

 

 

SZZS 

Baktérium 

okozta agy-

hártyagyulla-

dás 

Herpesz vírus 

fertőzés 

Encephalitishe

rpeticaMegkés

ett beszédfej-

lődés 

Akadályozott 

beszédfejlődés 

 

 

 

 

 

Halmozott 

familiáris, 

organikus 

okok  

Enyhe mentá-

lis retardatio 

 

 

Megkésett 

beszédfejlődés 

 

Beszédzavar 

 

 

 

 

Megkésett 

beszédfejlődés 

 

 

Kevertspecifik

us fejlődési 

zavar 

 

 

Megkésett 

mozgásfejlő-

dés 

 

Megkésett 

beszédfejlődés 

Megkésett 

mozgásfejlő-

dés 

 

Megkésett 

beszédfejlődés 

Strabizmusco

nvergens 

 

Hypotonia,k.

m.n 

BNO G 

00.90 

BNO B 

00.90 

BNO B 

00.40 

BNO F 

80.90 

BNO F 

80.00 

 

 

BNO Z 

81.80 

BNO F 

70.00 

 

BNO F 

80.90 

BNO F 

80.00 

 

 

 

 

 

BNO F 

80.90 

 

 

 

 

 

BNO F 

82.00 

BNO F 

80.90 

 

 

BNO F 

82.00 

BNO F 

80.90 

BNO H 

50.90 

BNO I 

95.90 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

Homoki Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit 

A fejlesztő pedagógussal 

mindegyik óvodapedagógus 

napi kapcsolatban állt, mely 

lehetővé tette a gyermekekről 

való folyamatos konzultálást. 

Segítséget kaptunk a fejlesztő 

tervek megírásához, a gyer-

mekek egyéni fejlesztéséhez 

szükséges pedagógiai, mód-

szertani, gyakorlati támoga-

tást. 

A gyermekek fejlesztése 

2020.március.16- tól má-

jus.22-ig a rendkívüli helyzet 

miatt nem valósult meg. 

2020.május.25.-től június.26.-

ig folytatódott. A szülőknél 

szorgalmaztuk, hogy a fej-

lesztésre szoruló gyermeké-

nek fontos, az óvodába járás. 

Az egyéni fejlesztéseknek 

köszönhető, hogy szinte 

mindegyik gyermeknél pozi-

tív előrehaladást, fejlődést 

tapasztaltunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZZS- t a szülei két alkalom-

mal sem vitték el a kötelező 

felülvizsgálatra. 
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10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 
Fejlesztés tapasztalatai, eredményei 

Nyuszi csoport 

Sántháné Karászi Julianna 

Szabó Lajosné 

 

Cica csoport 

 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

PK 

 

 

 

BT 

Tanulási 

nehézség 

veszélyeztetett 

 

Tanulási 

nehézség 

veszélyeztetett 

 

Homoki Judit 

 

 

 

Homoki Judit 

 

A mindennapi fejlesztések által fejlődést, 

előre haladást tapasztaltunk a gyermekek 

fejlődésében. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve:  

Földi-Nagy Anna 

Foglalkozás időpontja: kedd és péntek 11óra 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Foglalkozás időpontja: hétfő és csütörtök: 11,00ó.-11,30ó. 

Csoport létszáma: 12 fő 

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Tevékenységközpontú 

Mukaközösség 

Földi- Nagy Anna 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Sántháné Karászi Julianna 

A munkaközösségek által tervezett foglalkozások 2020. 

március.16.-ig sikeresen megvalósultak. Aktívan részt 

vettünk a munkaközösségekben.  Éltünk a tapasztalatcsere, 

konzultáció, hospitálás, egymástól való tanulás lehetősége-

ivel.  

Intézményünk programjait színesebbé, tartalmasabbá tették 

a munkaközösségek.  

 

A rendkívüli helyzet ideje alatt a Tevékenységközpontú 

munkaközösség kidolgozta a Madarak-Fák napjának jó 

gyakorlatát.  

Testnevelés munkaközösség 
Földi- Nagy Anna 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Mesevarázs munkaközösség 

Galsi-Nagy Andrea 

Kovácsné Lovász Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Gyermekvédelmi munkaközösség Sántháné Karászi Julianna 

Vezetői munkaközösség Balajtiné Sütő Margit 

Környezet munkaközösség Sántháné Karászi Julianna 

„Kerekerdő” munkaközösség Balajtiné Sütő Margit 

Vizuális munkaközösség Vadainé Boros Beáta 

 

 

 

 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

208 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Szabó Lajosné Gyermektánc oktató 

Ez irányban megszerzett tudását a gyermektánc tehet-

ségműhely vezetésével kamatoztatja. A Szak- Ma-

Bálon fellépett a tehetségműhelyben járó gyermekek 

néptánc műsorával. NTP pályázatot írt, melynek meg-

valósítása folyamatban van. 

Balajtiné Sütő Margit  Vezető óvodapedagógus 
A tagóvoda feladatait koordinálja, tervez, szervez, 

megvalósít. Szaktanácsadói feladatokat lát el. 

 

14. Tehetségműhelyek 

Tehetségműhely neve Tehetségterület Tehetségműhely vezetője 
Tehetségműhely 

létszáma 

Időpont, idő-

keret 

„Gyermekkarkötő” vizuális Vadainé Boros Beáta 7 fő 
Heti 1 alkalom 

45 perc 

„Palánta” 
mozgás 

gyermektánc 
Szabó Lajosné 16 fő 

Heti 1 alkalom 

45 perc 

„Tündérkert” nyelvi Nagyné Pusztai Tünde 13fő 
Heti 1 alkalom 

45 perc 

„Iglice” Zenei Galsi-Nagy Andrea 8 fő 
Heti 1 alkalom 

30-40 erc 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 
Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 
Képzés szervezője Képzés finanszírozása 

     

 

 

16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.14 Komposztünnep SZIM- Óvoda 

Dr.Kozákné Győző Erika 

Szabó Lajosné 

Földi-Nagy Anna 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Komposztálás  

2019.10.15 

 

„Mit suttog az erdő!” 

bemutató foglalkozás 
Kuthen óvoda 

A foglalkozást előkészítette 

Kovácsné Lovász Erika és 

Nagyné Pusztai Tünde 

Vezette: Nagyné Pusztai Tün-

de és Balajtiné Sütő Margit 

Résztvevő: Földi –Nagy Anna 

Környezetvédelem: Ho-

gyan tudjuk megóvni a 

káros szennyeződésektől a 

földünk élőlényeit. 
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16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.14 

 
Ősz évszak Csokonai úti óvoda Nagyné Pusztai Tünde 

Környezeti nevelés lehetőségei a 

fenntarthatóság jegyében 

2019.10.18 
Jó gyakorlat bemu-

tatása 
Zöldfa úti óvoda 

Szabó Lajosné 

Földi –Nagy Anna 

Műhelybeszélgetés keretében az 

óvodában megvalósuló Mihály napi 

vásár és a Barangoló jó gyakorlatról. 

 

2019.11 

Tehetségműhely 

bemutató foglalko-

zás 

Kuthen úti óvoda 

Túrkevei óvoda óvodapedagó-

gusai  

Vezette: Vadainé Boros Beáta  

Intézményünk tehetséggondo-

zását bemutatta: Gulyás Fe-

rencné  

Konzultáció: Balajtiné Sütő 

Margit 

A túrkevei óvodák nevelőközössége 

látogatta meg a „Gyermekkarkötő” 

vizuális tehetségműhelyünk foglal-

kozását. Előtte Gulyás Ferencné 

Intézményünk vezetője mutatta be az 

intézményünkben végzett tehetség-

gondozást. Majd  közösbeszélgetés, 

konzultáció következett. 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 

Szakmai konfe-

rencia, program 

neve 

Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.29 
Óvodai szakmai 

értekezlet 

Szolnoki Műszaki 

Szakképzési Centrum 
Balajtiné Sütő Margit 

Törvényi változások 

Jó gyakorlatok bemutatása 

2019. 

Óvodapedagógiai 

Évindító Konfe-

rencia 

Miskolc Balajtiné Sütő Margit 
A nevelési év aktuális feladatainak 

gyakorlati megsegítése. 

2019.11.06 
Intézményvezetői 

Szakmai Fórum 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Karcag 

Balajtiné Sütő Margit 
Beiskolázással kapcsolatos törvényi 

változások. 

2019.11.13 

Magyar Óvoda-

pedagógiai Egye-

sület 

Tanévindító 

Szakmai Fórum 

Fővárosi Önkormány-

zat Óvodája 

 

Balajtiné Sütő Margit Törvényi változások. 

2019.11.13 
Szakmai 

Workshop 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Karcag 

Vadainé Boros Beáta 
Művészetpedagógia 

Művészettel nevelés a gyakorlatban 

2020.01.08 Mentortalálkozó 
Gál Ferenc Főiskola  

Szarvas 

Galsi-Nagy Andrea 

Balajtiné Sütő Margit 

A főiskolai hallgatók államvizsga 

előtti 8 hetes óvodai gyakorlatának 

megvalósítása. 

2020.0.09 
Mentor konferen-

cia  
Jánoshida Nagyné Pusztai Tünde 

Főiskolai hallgatók segítése, mentor 

feladatok. 

 

18. Pályázatok megvalósulása 

 

NTP-OTKP-19-0098  

Szabó Lajosné óvodapedagógus, a „Palánta” gyermektánc tehetségműhely vezetője írt NTP pályáza-

tot. A programok megvalósulása folyamatosan megtörtént 2020.március.16-ig a rendkívüli helyzet 
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kezdetéig. Majd meghosszabbították a pályázat megvalósításának határidejét, így az átdolgozásra 

került. A következő időszakban folytatódnak a programok. A pályázatban igényelt tárgyi eszközök 

beszerzése megtörtént: Hordozható okos hangfal, népi hangszerek, gyermek és felnőtt népiruhák. 

 
EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda 
 

Az Esélyteremtő óvoda pályázatának utolsó fázisába értünk. Megírtuk az elmúlt időszak értékelését, 

a következő időszak Cselekvési tervét. Szakmai napokon, Workshopokon Kontaktnapokon vettünk 

részt illetve helyet biztosítottunk rendezvényeiknek, a gyermekekkel színházlátogatáson voltunk. A 

pályázat által gazdagodott óvodánk tárgyi felszereltsége: mozgásos és fejlesztő játékokkal. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvéte 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team  

Partneri mérő team  

Ösztönző team  

Gyermekek egyéni értékelő mérő team  

Ellenőrzés team  

Teljesítményértékelő team  

 

 

20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 
 

2019.október.03.-án vezetői, december.13.-án intézményi tanfelügyelet volt óvodánkban. Előtte el-

végeztük az önértékeléseket. Az önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés által megfogalmazódott 

óvodánk erősségei és a fejleszthető területei is. Összességében pozitív megerősítést kaptunk működé-

sünkkel, pedagógiai, szakmai munkánkkal kapcsolatba egyaránt. A nevelési év folyamán az ellenőr-

zéseket elvégeztem. A csoportokban folyó pedagógiai- módszertani munkát: új gyermekek beszoka-

tása, a csoport szokás és szabályrendszerének kialakítása, napirend, napi felajánlott tevékenységek-

foglalkozások, étkeztetés, gyermekek egyéni fejlesztése, szabadban való tartózkodás, a csoport do-

kumentumainak vezetése. Igyekeztem a csoportok által szervezett ünnepeken, rendezvényeken részt 

venni.  Folyamatosan figyelemmel kísértem a dajka nénik feladatellátását is: takarítás, étkeztetés, 

mosogatás, bekapcsolódás a csoportok életébe. 

 

Tapasztalataim: Az óvodapedagógusok nevelési terve tudatos, előrelátó, koherens az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjával és a helyi Pedagógiai Programunkkal. Naponta színes, változatos tevé-

kenységeket biztosítanak a csoportjukba járó gyermekeknek. Törekednek az életkori és egyéni fej-

lettséget figyelembe véve fejleszteni a gyermekeket. Empatikusak, befogadók, elfogadók.  A csoport 

dokumentumait túlnyomó részben napra készen vezetik.  A Felvételi és Mulasztási napló vezetése 

hagy maga után kívánni valót, figyelmesebb, precízebb vezetése szükséges. Az ünnepek, rendezvé-

nyek színvonalasak, a gyermekek életkorához igazodó. A szülőket teljes mértékben bevonják gyer-

mekeik óvodai életébe. Az udvaron való tartózkodás ideje alatt színesebb, változatosabb játéklehető-

séget kellene biztosítani, hogy a gyermekeknek több lehetőségük legyen választani. Az óvoda udvar 

játékállományának fejlesztése szükséges lenne. A dajka nénik mindig tiszta, gondozott, higiénikus 

környezetet teremtenek, bekapcsolódnak a csoportok mindennapjaiba, segítik az óvodapedagógusok 

munkáját. 
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Erősségeink: 

 Befogadó környezet kialakítása. 

 Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok, ünnepek, magas színvonalú, ötletes, 

megvalósítása. 

  A gyermekek társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérséklése. 

 Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek ellátása. 

 Empatikus magatartás gyermekek és szülők felé egyaránt. 

 

Fejleszthető területek: 

 Minden óvodapedagógus dokumentációjának naprakész vezetése. 

 Szabadvaló tartózkodás színesebbé tétele  

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 

A 2020.március.16.-án kialakult vészhelyzet első napján, a délelőtt folyamán minden szülőt telefonon 

felkerestünk. Tájékoztattuk őket a kialakult helyzetről(óvodai ügyeletről),mely után  megkérdeztük, 

hogy igénylik e az óvodai ügyeletet illetve az óvodai étkezést.  Időpontot egyeztettünk velük a Szülői 

nyilatkozat kitöltésének időpontjáról. Ez lehetővé tette, hogy személyesen is érdeklődjünk a családok 

helyzetéről. Mint tagóvoda vezető fontosnak tartottam, hogy az ebédosztás első időszakában részt 

vegyek. Voltak olyan szülők, akiket nem tudtunk elérni telefonon, így a szülőtársakat kértük meg, 

hogy értesítsék őket. Az első napokban óvoda szinten: ügyeletet 4-6, étkezést 14-16 gyermek igé-

nyelte. Az idő múlásával egyre többen jelezték (dolgozó szülők), hogy szeretnének élni az ügyelet és 

étkezés lehetőségével, a későbbiekben 12-13 gyermek volt, étkezést pedig 22-24 kért.  

 

Az ügyeletben lévő gyermekek napirendje nem változott, minden nap felajánlott, változatos tevé-

kenységeket biztosítottunk számukra (verselés, mesélés; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; kül-

sővilág tevékeny megismerése; ének, énekes játékok, gyermektánc, udvari mozgásos játékok stb.) 

Az iskolai beíratásról időben, telefonon tájékoztattuk a szülőket.  

 

Voltak szülők, akik személyesen, vagy telefonon keresztül kerestek bennünket és kérték a segítsé-

günket. Biztosítottuk őket arról, hogy bármikor rendelkezésükre állunk, számíthatnak segítségünkre. 

Amikor létre jött a Karcagi óvodások tarka-barka perceifacebook oldal a csoporthoz csatlakozott ze-

nei tartalmú feltöltésekkel Galsi – Nagy Andrea, mesével, dramatikus játékokkal Nagyné Pusztai 

Tünde. Ezen kívül az interneten, és telefonos beszélgetések során (szülőkkel), a gyermekekkel kap-

csolatosan igyekszünk tanácsokat adni, támogatni a gyermekekkel történő tevékenységeiket. 

 

Az óvodánk sajátosságaira való tekintettel, nem működik sem facebook, sem messenger csoport. De 

amikor az intézményi (Tarka-barka) oldal létrejött, felkerestük az interneten elérhető szülőket, hogy 

tájékoztassuk erről őket. Akiket nem értünk el a többi szülő segítségét kértük. Néhány szülő folyama-

tosan figyelemmel kísérte az oldalt, és aktívan bekapcsolódtak gyermekeikkel. Akikkel személyesen 

találkoztunk, érdeklődtünk a család és gyermekek mindennapi élete iránt.  

 

Az óvodai felvételi határozatokat kivittük az északi telepre. Ez is jó alkalom volt arra, hogy találkoz-

zunk óvodásainkkal, szülőkkel.  Akikről eddig nem igazán volt információnk ekkor felkerestük őket.  
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Ebben az időszakban három jó gyakorlatot dolgoztunk ki:  

 Madarak Fák napja tevékenységközpontú munkaközösség hagyománnyá vált ren-

dezvényét 

 „Kamilla útja” Tündérkert tehetségműhely komplex foglalkozása 

 „Sportolj velünk!” intézményi  programját, mely a Szolnoki POK szaktanácsadók 

által készített jó gyakorlat kiadványába lett beajánlva. 

 

Megírtuk az Örökös Zöld óvoda címre a pályázatot. 

 A „Gyermekkarkötő” tehetségműhely vezetője, Vadainé Boros Beáta NTP-OTKP-

20-0091 pályázatot írt. 

 Szabó Lajosné „Palánta” tánc tehetségműhely vezető a már folyamatban lévő NTP-

OKTP-19 pályázatot. 

 

Óvodánk három dolgozója bekapcsolódott a maszkok varrásába. 

Négy dajka néni a Szociális Otthon mosodájában segített. 

 

Teljes körűen előkészítettük a leltározást. 

Megtörtént a tisztasági, fertőtlenítő meszelés: tornaszoba, folyosó, gyermeköltözők, nevelői szoba, a 

járda és a mozgáskorlátozottaknak készült feljáró  és lépcső burkolatának javítása. Az udvari rugós 

játék balesetmentesítése, javítása is megtörtént. Megvarrásra kerültek a gyermek mosdókhoz kapott 

új függönyök, illetve lepedők. 

 

Teljes nevelőközösségünk segített az Önkormányzatnak, hogy minden karcagi lakoshoz eljussanak a 

maszkok. 

 

Karcag 2020.08. 05  

 

 

 

                                                                                                        Balajtiné Sütő Margit 

tagóvodavezető 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: SZIM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         Készítette: Szabóné Szentesi Mária 

                                                                                                             tagóvodavezető 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje: 
6- 18 óra 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, óvoda-

pszichológus) 

6 fő 6 fő 

Dajka létszám 3 fő 3 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma -  

Fűtő-karbantartó létszám 0,5 fő 0,5 fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma -  

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő  

Gyermek létszám összesen 71 fő  75 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 68 fő 74 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  58 fő 64 fő 

Óvodás gyermekek száma 3 fő 1 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma - 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

száma 

1 fő 2 fő 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. élet-

évét) 

25 fő 25 fő 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek létszáma 11 fő 11 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 5 fő 6 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 13 fő 13 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 1 fő 1 fő 

 

Csoportba beosztások alakulása 
 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

Süni 

 

 

Katica 

 

 

Méhecske 

 

 

24 fő 

 

 

23 fő 

 

 

24 fő 

24 fő 

 

 

26 fő 

 

 

25 fő 

Sánta Szilvia 

Szentesi Nelli 

 

Horváthné Balogh Barbara 

Szabóné Szentesi Mária 

 

Kovácsné Fodor Mónika 

Tóthné Török Judit 

Kocsis Mária 

 

 

Házi Gyuláné 

 

 

Szabó Ilona Éva 

Vargáné Kállai 

Éva 

 
 

3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Udvari babaháztető széldeszkáinak javítása Költségvetés, karbantartók 

Kerti padok, asztalok fa deszkáinak cseréje, festése Szülő által (Ökrös Zoltán) 

Óvoda főbejárati kapujának cseréje, festése, díszítése Szülő által (Kun István, Györfi Krisztián ) 

Kerti csap burkolása, környékének térkövezése Kolléga férje( Tóth István) 

Udvari „autópálya” (beton) Kolléga férje( Tóth István) 

Virágfuttató kapu Kolléga férje( Tóth István) 

Mosdók festése Költségvetés, karbantartó 
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Eszközbeszerzések Megjegyzés 

 9 db futóbicikli Szepesi Tibor önkormányzati képviselő 

Képességfejlesztő eszközök, játékok EFOP 3.1.3 pályázat 

Hűtőszekrény 1db költségvetés 

Vasalódeszka 1db. költségvetés 

Ruhaszárító 2 db. költségvetés 

Micro hullámú sütő 2 db költségvetés 

Csúszásgátló szőnyeg 1 db. (Katica mosdó) költségvetés 

Nagy szőnyeg zöld 2db. (Katica csop.) költségvetés 

Gyermek könyvek (mind 3 csop.ba) alapítvány 

Ismeretterjesztő könyvek 5db. Humusz Szövetség  

Tányérok; lapos, mély 24 db. költségvetés 

Csemegés tányér 30 db. költségvetés 

Tálak 6db. költségvetés 

Takarók,(pléd 25 db. átdolgozásra, össz. 50 db.) költségvetés 

Ágynemű huzat, párnahuzat 50db.-50db. költségvetés 

Kötény 18 db. költségvetés 

Szeletelő gép 1 db. költségvetés 

Leveses tál 15db. költségvetés 

Tányérok; lapos 48 db., mély 64 db., kistányér 66 db. költségvetés 

Irodai nagyszék 10 db. költségvetés 

Komposztáló láda 2 db. Szülő által (Ökrös Zoltán) 

Iskolai tábla 2db Kiskulcsosi Ált. Iskola 

Labdák  Kormányprogram 

 
 

4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 
 

Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.09. 11. 

Munkatervi feladatok, célok megbeszé-

lése, felelősök megbízása, 

Munkarendek, elvárások ismertetése 

Esélyteremtő óvoda feladatainak folya-

matos megvalósítása. 

Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatok 

ellátásának megbeszélése. 

Kiegyensúlyozott, együttműködésre 

alkalmas légkör kialakítása. 

Intézményvezető helyettesi pályázat 

véleményezése 

Új munkatárs köszöntése 

6 fő óvodapedagógus, 

1 fő pedassz.  

3 fő dajka 

1 fő karbantartó 

Vélemények, hozzászólások 

meghallgatása, megvitatása.  

 

Közös célok kitűzése, felelősök 

megbízása. 

 

2020. 01. 27. 

Félév értékelése, további feladatok meg-

beszélése Esélyteremtő óvoda feladatai-

nak folyamatos megvalósítása. 

Felkészülés az önértékelések lebonyolí-

tására, a minősítési eljárásokra. 

6 fő óvodapedagógus, 

1 fő pedassz.  

3 fő dajka 

 

Vélemények, hozzászólások 

meghallgatása, megvitatása, 

közös célok kitűzése, felelősök 

megbízása. 
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Szülői értekezlet 
 

 Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

Összevont 

szülői értekez-

let-kis csoport 
2019. 09. 19. 

Tapasztalatok, észrevételek az 

„anyás” beszoktatás időszakáról 

„Mit kell tudni egy 3 éves gyermek-

nek?” 

6 fő óvped. 

új gyermekek szülei 

Homoki Judit int.vez. 

helyettes 

tapasztalatcsere 

 

előadás, 

kérdés-felelet 

Összevont 

szülői értekez-

let – nagy 

csoport  

 

Összevont 

szülői értekez-

let – középső 

csoport 

2019. 09. 19. 

Óvodai házirend ismertetése. 

Tájékoztatás:  

nevelést kiegészítő alapfeladatokról 

Tehetség műhelyekről 

Speciális szolgáltatásról 

Nevelési év esemény- naptárának 

ismertetése. 

Szünetek időpontjai. 

 

Szülők,  

alkalmazotti közösség 

hitoktatók, 

 

 tájékoztatás 

Összevont 

szülői értekez-

let – nagy 

csoport  

2020. 01. 29. 

Intézményvezetői tájékoztatás a 

tanköteles korú gyermekek szüleinek 

az új jogszabályi változásról. 

érdeklődő szülők 

tájékoztatás 

 

Csoport szülői értekezletek 
 

Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019. 09. 19. 

 

 

 

Csoportprofil 

Nevelési célok, feladatok ismertetése 

Csoport szokás- szabály rendszere 

SZMK választás 

„közvélemény kutatás” szülők szerint a 

3legfontosabb alapelv a gyermeknevelés-

ben  

 

érdeklődő szülők 

tájékoztatás,  

konzultáció 

 

 

 

 

szavazás 

 

anonim és önkéntes válaszadás  

2020.01. 29. 

 

 

 

Első félév tapasztalatai, értékelése.  

Iskolaérettség kritériumai 

Második félévi események, rendezvé-

nyek, aktuális feladatok megbeszélése. 

Szünetek időpontjai. 

Csoportban alkalmazott, 

1-2 dramatikus játék. 

érdeklődő szülők 

tájékoztatás,  

konzultáció 

 

 

 

 

rövid játék 

2020. 03. 16- tól 

zárt óvodai facebook 

csoportban folyama-

tosan, szükség szerint 

telefonon 

A járványügyi helyzetnek megfelelően, 

valamennyi intézkedésről, ami az óvodát, 

az óvodai ellátást érintette, folyamatosan 

tájékoztattuk a szülőket. 

valamennyi szülő 

online, 

telefonos tájékoztatás 
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5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Október 23-a 

 

 

 

 

 

Március 15-e 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4-e 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 20-a 

 

 

Szentesi Nelli 

 

 

 

 

 

Sánta Szilvia 

 

 

 

 

 

 

 

Szabóné Szentesi Mária 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Török Judit 

Könyvekben, újságokban megjelent képeken megnézhették a gyerekek a felvo-

nuló diákokat, tankokat, fegyvereket. Beszélt a kolleganő a gyerekek életkorának 

megfelelően arról, hogy miért vonultak utcára egykor a diákok. Tablót készítet-

tünk az archív fényképekből, amelyet kiragasztottunk a folyosóra és virágot 

tettünk alá. 

 

Az óvoda bejáratánál kitűztük a nemzeti zászlót. Az óvodapedagógus kolléganő 

néhány rövid információt mondott a gyerekeknek életkoruknak megfelelően.  

Mindegyik csoport egy-egy verssel készült. Az óvodapedagógusok toborzókat, 

Kossuth nótát énekeltek. A gyerekek meneteltek, majd a virágágyás szélére 

kitűzték a saját készítésű, nemzeti színű díszeiket. Az óvodai ünnepség végén 

felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy szüleikkel, amennyiben módjukban áll, 

vegyenek részt a városi megemlékezésen.  

 

Földgömb és térkép nézegetése közben beszélgetést kezdeményeztünk arról, 

hogy a nagyvilágban máshol is élnek magyarok. Beszéltünk a nemzeti színeink 

jelentéséről. Megnéztük képeken néhány tájegységünk népviseletét, a magyar 

koronázási ékszereket.  

Erősítettük a gyermekek identitás tudatát, hogy legyünk büszkék arra, hogy 

magyarnak születtünk. 

 

Beszélgettünk Szent István királyról. Megnéztük a magyar koronázási ékszereket 

képről.  Papírkoronát készítettünk.  

Mátyás király meséket mondtunk. 

Gyermek közös-

séggel kapcsolatos 

hagyományok 

  

Gyermekek név-

napja valamennyi 

óvodapedagógus 

 

Mindhárom csoportunkban azonos forgatókönyv szerint köszöntjük meg az 

ünnepeltet: Közösen felköszöntjük, majd kívánságának megfelelően adunk elő a 

tanult versekből, dalokból. Utána minden gyermek elmondhatja, hogyha sok 

pénze lenne, mivel lepné meg az ünnepeltet. A nap folyamán a mesét is az ünne-

pelt választhatja. 

Gyermekek szüle-

tésnapja 

Ünnepek  

Mikulás várás Sánta Szilvia 

Már hetekkel előtte nagy az izgalom a gyerekek körében. Verseket, dalokat 

tanulunk, a mesék is róla szólnak. Díszítjük a termet, folyosót a látogatás napjára. 

Korábban készült fényképeket nézegetünk, felidézzük az emlékeinket, hogy a 

kicsiket felkészíthessük a nagy találkozásra. Aznap mielőtt megérkezik, elsétál a 

csoportszobák ablaka alatt és bekopogtat. A gyerekek várják, behívják és leülte-

tik. Elmondják a tanult verseket, dalokat, majd egyenként átveszik az SZMK 

által összeállított csomagokat. Néhányan rajzot is készítenek a Mikulásnak és 

bátran kérdezgetik. Készítünk vele csoportképet és jövőre is szeretettel várjuk.  

Horváth Sándor, a kolléganőnk férje vállalta a szerepet. 

 

Advent - Kará-

csony 

valamennyi óvodapeda-

gógus 

A termet folyamatosan díszítjük. Tanulunk verseket, dalokat. Sokat beszélgetünk 

a szeretetről, az ajándékozásról, kapni jó dolog, de adni is. A meséket is az ün-

nephez választjuk. A gyerekek lerajzolhatják a kívánságaikat, amit kihelyezünk a 

faliújságra. Az adventi naptárban is mindennapra jut egy meglepetés: pl. egy 

szép vers, egy jó játék ötlet, egy zene egy mese stb. Mindegyik csoportunkban 

megvalósul az Adventi munkadélután a szülőkkel. A közösen készített ajándékok 

és díszek után a gyerekek a feldíszített fenyő előtt elmondják a tanult verseket 

majd a szülőkkel együtt énekelünk és meggyújtjuk a csillagszórókat. Igazi ünne-

pi hangulatot varázsolva.A szünet előtti utolsó napok egyikén a csoportok össze-

gyűlnek és néhány verssel, dallal köszöntik egymást. Megnézik egymás kará-

csony fáját is. Majd a csoport fája alákerült ajándékokat birtokba veszik.Ezen a 

napon a szülői bábcsoportunk is bemutat egy mesét a gyerekeknek. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a tevékenységközpontú részprogram szerint 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Madarak-fák napja 2020. 05. 06.  Járványügyi intézkedések miatt elmaradt. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 
 

Ünnep, rendezvény meg-

nevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Játszunk mindannyian!” 

IV. országos játéknap 

 

2019. 09. 19. 
Horváthné Balogh Barbara és 

Kovácsné Fodor Mónika 

Szervezett játéktevékenységek, ügyességi 

feladatok közül választhattak a gyerekek a nap 

folyamán. Néhány szülő is bekapcsolódott egy-

egy játékba. 

Magyar Népmese napja 

 
2019. 09. 27. 

Szabóné Szentesi Mária 

és valamennyi óvodapedagó-

gus 

Ez a nap a mesékről szólt. Mindegyik óvó néni 

mondott mesét, vagy bábozott mesét az udva-

ron is. Örömünkre, egy nagymama és két  

anyuka is vállalkozott mesemondásra, ezzel is 

emlékezetessé téve a napot a gyermekek számá-

ra 

„Mozogj velünk!” családi 

sportdélután 

- új gyermekek köszönté-

se 

2019. 10. 08. 

Sánta Szilvia és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

A gyerekek szüleikkel, nagyobb testvéreikkel, 

vagy nagyszüleikkel együtt hajtották végre a 

játékos-mozgásos feladatokat.  

Előtte Horváthné Balogh Barbara zenés beme-

legítést tartott a jelenlévőknek.Jó hangulatban 

hajtották végre a csapatok a feladatokat. 

Mindegyiket más-más kolléganő irányította. 

A kupát szoros versenyben a Katica csoport 

nyerte.A végén nevelőközösségünk egy mese 

előadással(Szutyejev: Az alma) köszöntötte az 

új gyerekeket.Vendégünk volt, Szepesi Tibor 

önkormányzati képviselő, aki almát ajándéko-

zott a jelenlévőknek. Valamint a helyi médiától 

Daróczi Erzsébet. 

Műhely munka az EFOP 

3.1.3 pályázat keretében 
2019. 10. 29. 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

Esélyteremtő óvodákban dolgozók számára 

PPT-s előadás,konzultáció,műhelyfoglalkozás 

az egészségre nevelés, az egészség fejlesztés 

témakörében.Jó gyakorlatunk megosztása: 

Családi sport nap 

 

Mézes reggeli 

 

2019. 11. 15. 

 

Varga Zoltán méhész szülő és 

felesége Horváth Andrea 

A méhek életéről, védelméről, hasznosságáról 

ismeretterjesztő rövidfilmet vetítettek. Megmu-

tatták és a gyerekek ki-  próbálhatták a méhé-

szek által használt eszközöket, védőfelszerelé-

seket.Különböző mézeket kóstolhattak és min-

den kérdésükre választ kaptak. 

Ajándékba színezőket is hoztak a gyerekeknek. 

Farsang 
valamennyi 

óvodapedagógus 

Hagyományos, jelmezbe öltözős  farsangi mulattságot szervezünk a  csoportja-

inkban. A gyerekek a jelmezüknek megfelelően bemutatkoznak a jelenlévő 

vendégeknek, majd közös produkcióban elűzzük a telet. A végén megtáncoltatják 

a szülőket is. Az ESSEN kft. farsangi fánkjait elfogyasztják a gyerekek, majd 

kihúzzuk a jeles tombolákat. Táncolunk még egy keveset, majd véget ér a móka 

Gyermeknap 
valamennyi 

óvodapedagógus 

Az idén online köszöntöttük az otthon lévő gyerekeket.  

Az óvodában lévőkkel óriási szappanbuborékokat fújtunk, szélforgókat, papír 

sárkányokat készítettünk.  

Limonádét ittunk és elfogyasztottuk a kertünkben termett málnát. 

Anyák napja 
valamennyi 

óvodapedagógus 

Ajándékot készítettünk és verset tanultunk. 

Az otthon lévő gyerekeknek online adtunk ötleteket. 

Az édesanyákat is így köszöntöttük. 

Évzáró 
valamennyi 

óvodapedagógus 
Augusztus 27-én elbúcsúzunk az iskolába készülő gyerekektől. 
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Hulladékcsökkentés hete 2019. 11. 21. 
Kovácsné Fodor Mónika és 

Szentesi Nelli 

Játékos délután a szülőkkel közösen az újra 

felhasználás, a szelektív hulladék gyűjtés je-

gyében. 

Mikulás ünnep 2019. 12. 05. 

Sánta Szilvia 

és valamennyi óvodapedagó-

gus 

Kolléganőnk férje, Horváth Sándor hitelesen 

alakította a Mikulást. Valamennyi csoportunkat 

meglátogatta és minden gyermeket és felnőttet 

megajándékozott a szülők által. 

Adventi munkadélutánok 

a csoportokban 

2019. 12. 16. 

17. 18. 

Kovácsné Fodor Mónika 

és valamennyi óvodapedagó-

gus 

Ajándékok, díszek készítése szülőkkel közösen 

az ünnepre. Versekkel, dalokkal, csillagszóró 

gyújtással ünnepi ráhangolódás. 

Farsangi mulattságok a 

csoportokban 

2020. 02. 18. 

19. 20. 

Szabóné Szentesi Mária 

és valamennyi óvodapedagó-

gus 

Valamennyi csoportunkban nyílt, jelmezes 

farsangi mulattságot tartottunk. 

Farsangi felvonulás Kis-

földeken 
2020. 02. 28. 

Sánta Szilvia és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

Télűző hangos felvonulás, szülőkkel közösen a 

Kisföldeki kosárlabda pályára.  

Versekkel, dalokkal, csujogatókkal varázsoltuk 

elő a tavasztündért, amit Tóthné Török Judit 

készített. Velünk tartott Szepesi Tibor önkor-

mányzati képviselő és a Kiskulcsosi Általános 

Iskola alsó tagozatos tanulói, pedagógusai. 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 
 

Ünnep, rendezvény meg-

nevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes nap 2019. 09. 24. 
Kovácsné Fodor Mónika és  

Szentesi Nelli 

Ezen a napon sokan érkeztek kerékpárral. 

Ügyességi feladatokat hajtottak végre a gyere-

kek képességeiknek megfelelő nehézségű 

pályákon és kerékpárokon. 

Állatok világnapja 2019. 10. 04. Horváthné Balogh Barbara 

Ellátogattunk az óvodánk mellett működő 

gazdaságba. Kisfilmet néztünk az állatmenhe-

lyek fontosságáról.Beszélgettünk az ember 

felelősségéről. Állatos meséket meséltünk. 

Komposztünnep 2019. 10. 14. 

Szabóné Szentesi Mária, 

Kovácsné Fodor Mónika,  

Dr. Kozákné Győző Erika 

Az azonos programmal dolgozó óvoda nagy-

csoportos gyermekeivel közösen dolgoztuk fel 

a házi komposztálás ismereteit, vegyes csapa-

tokat alkotva. Sokféle tevékenység végrehajtá-

sával erősíthették, bővíthették meglévő ismere-

teiket a gyerekek. 

ZÓB szakmai nap az 

energiatakarékosság 

jegyében 

2020. 02. 20 

Szabóné Szentesi Mária, 

Kovácsné Fodor Mónika,  

Andrási Tiborné,( környezeti 

munkaköz vez.) 

Dávid Zsuzsa (Energia klub 

munkatársa Bp.) 

A szakmai napra a környék óvodáiból (Abád-

szalók, Kunmadaras, Mezőtúr) is érkeztek 

kollégák. Korreferátumokat hallhattak: - a 

törvényi meghatározásokról,  

- a szél energia témafeldolgozásáról az óvodai 

gyakorlatban 

- az Energia klub tevékenységéről 

- a környezeti tábor programjairól 

Kötetlen szakmai beszélgetések. 

 

Intézményi rendezvények 
 

Rendezvény megnevezése Időpont Megvalósítók Tartalom 

Ügyeskedj a kerékpároddal! 2019. 09. 20. 

Kovácsné Fodor Mónika,  

Szentesi Nelli,Tóthné Török 

Judit és Vargáné Kállai Éva 

Egésznapos rendezvény a Mobilitás hét programja 

kertében. Csapatunk a helyszínre is (4 km.) kerékpár-

ral érkezett az ügyességi és elméleti feladatok megol-

dására. 

Kelj fel Jancsi! 2019. 10. 
Sánta Szilvia ésSzabóné 

Szentesi Mária 

Ügyességi sportvetélkedő. Az idén a 4-ik helyen 

végzett a csapatunk. 

KTTT  Életút tehetség bemu-

tatása 
2020. 03. 11. Szabóné Szentesi Mária 

Pódiumbeszélgetés egykori óvodásunkkal, Doma 

Petra Dorinával elért sikereiről, további céljai-

ról.Édesanyjával a családi háttér támogatásá-

ról.Jelenlegi pedagógusával iskolai teljesítményéről. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

220 

 

6. Óvodák kapcsolatai 
 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül tag-

óvodák között 

Együttműködő, jó kollegiális mun-

kakapcsolat kialakítása. 

Tapasztalatcsere, jó gyakorlatok 

megosztása. 

Módszertani kultúra gazdagítása. 

Program azonos óvoda – aKuthen úti tagóvoda Munkaközösségi 

kapcsolat: szakmai konzultációk, módszertani ismeretek bővítése, 

jó gyakorlatok megosztásaKinizsi – Kuthen úti tagóvodák: Közös 

pályázatban való együttműködés az EFOP 3. 1. 3. megvalósítása 

során.Valamennyi tagóvoda által szervezett rendezvényeken, 

szakmai napokon, bemutató foglalkozásokon igyekszünk képvi-

selni nevelő közösségünket.Az intézmény szakmai munkaközös-

ségeiben, műhelyeiben, feladatra alakult teamekben aktívan köz-

reműködünk. 

Óvoda - család 

Bizalmi légkör kialakítása, a kölcsö-

nös együttműködésért a gyermekek 

érdekében. 

Óvodai beiratkozás, szülői értekezletek, családlátogatások, egyéni 

beszélgetések, közös ünnepek, rendezvények. Szülői munkakö-

zösséggel való együtt működés.Szülői bábcsoport előadása évente 

két alkalommal.Évente több alkalmat szervezünk, hogy bekapcso-

lódhassanak az óvodai életünkbe;„Anyás beszoktatás”, Családi 

sportnap, „Mese nap”, Adventi munkadélután, Farsang, Egészség-

nap, „Egy gyermek- egy palánta”, Madarak-fák napja, SZIM- 

világ családi nap, Zöld jeles napok 

Középiskolák 

Pályaorientáció a diákoknak. 

 

Helyszíni foglalkozás biztosítása. 

Közösségi szolgálati idejüket több középiskolából is nálunk töltik 

a diákok.A Szentannai Sámuel középiskolába minden évben 

ellátogatunk megnézni a mezőgazdasági gépeket. 

Óvoda- Általános Isko-

lák 

 

 

 

 

Az óvoda iskola átmenet könnyebbé 

tétele a gyermekek számára. 

Óvodásaink nyomonkövetése. 

Bemutató órák látogatása, mesemondó ésrajz pályázatokon való 

részvétel. AKiskulcsosi tagiskolával egymás rendezvényeinek 

látogatása. Volt óvodásaink rendszeres szereplői a SZIM -világ 

rendezvényünknek. Nagycsoportosaink az iskolai tanévnyitó 

ünnepségen verssel szerepelnek. Novemberben óralátogatásra 

megyünk, ahol találkozhatunkvolt óvodásainkkal, és betekintést 

nyerhetünk az iskolai munkájukba.A nagycsoportos gyermekek és 

szüleik nyílt órán vehetnek részt.A tanító néniknek 

lehetőségetbiztosítunk a csoport életébe való betekintésre, nyílt 

napok látogatására.  

Óvoda - Fenntartó 
Munkánk megismertetése, jó kapcso-

lat fenntartása. 

Rendezvényeinkre meghívót küldünk. Intézményi beszámolóhoz 

adatokat szolgáltatunk.Területi képviselőnk gyakori vendég az 

óvodánkban. 

Óvoda – JNSZM Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

Szakmai, módszertani segítségnyúj-

tás az óvodapedagógusoknak a 

gyermekek ellátásához. 

A gyermekek szűrése. Probléma esetén szakmai, módszertani 

segítségnyújtás, terápia alkalmazása, fejlesztés.Szakmai konzultá-

ciók, esetmegbeszélések. 

Óvoda JNSZM Szak-

szolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intéz-

ménye 

A sajátos nevelési igényű gyermekek 

szakszerű ellátásának biztosítása. 

A vizsgálat eredményéről szakvéleményt küldenek, mely tartal-

mazza a gyermek fejlesztéséhez szükséges módszertani ajánlást is 

és a kontroll vizsgálat időpontját. 

 

Óvoda – Oktatási Hiva-

tal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Ismereteink frissítése. 

Szaktanácsadás igénylése. 

Külső szakmai kontroll. 

A POK által szervezett képzéseken lehetőségeinkhez képest részt 

veszünk. Szükség szerint szaktanácsadást igénylünk a nevelő-

munkánkhoz.Csatlakozunk a megyei POK napokhozbemutató 

foglalkozás vállalásával. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjóléti 

szolgálat, Gyámhivatal 

Pontos tájékozottság a gyermeki 

jogok érvényesítése érdekében. 

 

Kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelősön keresztül. Jelző 

rendszer működtetése.Előadások látogatása, esetmegbeszélések. 

Érdekképviselet, esélyegyenlőség támogatása.Megfelelő tájéko-

zottság a gyermekvédelmi törvények aktuális változásairól.A 

rászoruló családok, gyermekek érdekképviselete, segítése. Írásbeli 

tájékoztatás adása rendszeresen. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési Intéz-

mények 

A gyermekek új élményekhez jutta-

tása. 

Karcag város helyi értékeivel való 

ismerkedés. 

Rendezvényeik látogatása gyermek és felnőtt közösségünkkel 

egyaránt lehetőségeinkhez mérten. 

 

Óvoda – Védőnők, Fog-

orvosok, Gyermekorvo-

sok 

Egészségmegőrzés, prevenció. 

 

Fogorvosi, védőnői szűrések évi két alkalommal. Felvilágosító 

előadások alkalmanként, szülői tájékoztatás.Együttműködés a 

veszélyeztetett gyermekek ellátásában.A gyermekek egészséges 

fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése. Gyermekorvosi 

szűrés a saját körzetben történik, szülővel. 
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Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

Tárgyi feltételeink bővítése. 

 

 

 

Fenntarthatóságra nevelés. 

„Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért”kiemelten 

közhasznú Alapítvány kuratóriumi ülésének látogatása, rendezvé-

nyének támogatása (Ovi-gála) 

Környezetvédő civil szervezetek programjaihoz való csatlakozás:  

Autómentes nap,  

Hulladékcsökkentés hete,  

Tiszta Magyarországért! 

Komposztünnep 

Óvoda- Szakmai Egye-

sületek 

 

Szakmai tájékozottság. 

„Zöld Óvoda” hálózat építése 

Környezettudatosságra nevelés, szemléletformálás széles körű 

terjesztése.Tevékenységközpontú Egyesület tagja minden óvoda-

pedagógus.Nemzeti Pedagógus kar óvodai tagozatába jelentkez-

tünk, rendezvényén képviseljük nevelőközösségünket. 

Magyar Pedagógiai Társaság tagja 1fő 

 

Óvoda – Tehetségtaná-

csok 

 

Szakmai kiteljesedés. 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács munkájának támogatá-

sa: tehetséggondozó műhely működtetése  

3 területen:    mozgás, kézműves, környezeti 

Esetenként bemutató foglalkozás, korreferátum vállalása. 

Főiskolák Gyakorlati képzés támogatása. 
Gál Ferenc Pedagógiai Főiskola Szarvas  

1 fő másodéves hallgató mentorálása. 

 
 

7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, mely-

nek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembe vételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban je-

lenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 

Féléves nevelési tervek készítése, eredményességének értékelése. 

Kéthetes tematikustervezéssel az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódva a komplexi-

tás biztosítása.  

 

 

 

 

 

Biztonságos környezetben, testi-lelki egészség biztosítása. 

Napi- és heti rendnek megfelelően a szervezett mozgások megvalósítása: mindennapos 

testnevelés és heti 1 nagy testnevelés foglalkozás szervezése. 

Mozgásigény kielégítése, természetes mozgásformák fejlesztése a szabad játékban. 

 

Együttműködés a szakemberekkel. A szakvéleményben tett javaslatok szerint egyéni 

fejlesztések megvalósítása. 

Naprakész dokumentációvezetés.  

 

Az EFOP 3.1.3.pályázat megvalósítása során elért eredmények megtartása. A partner 

óvodák jó gyakorlatainak átvétele. 

 

 

Jogszabályi változások követése.  

Új, kidolgozott módszerek beépítése a Pedagógiai Programba. 

 

 

 

 

 

A vezetői ciklus 4. évében Szabóné Szentesi Mária vezetői értékelése, tanfelügyelete 

megvalósult. 

Az intézményi önértékelési terv alapján Kovácsné Fodor Mónika önértékelésére sor 

került. 
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 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáci-

óban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

Belső ellenőrzések megvalósítása az éves munkaterv szerint.  

Tóthné Török Judit Ped.II. minősítése sikeresen megvalósult 2019. 10. 3-án 

Felkészülés a pedagógusminősítő eljárásra. Kovácsné Fodor Mónika Ped. II. Az eljárás a 

következő nevelési évre tolódott: 2020. 09. 18. 

Szabóné Szentesi Mária mesterminősítés 2019. 10. 01. 

Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre. Szabóné Szentesi Mária vezetői tanfelügyelete 

megvalósult. 

 

 

Megfigyelésen alapuló reális értékelés évente 2 alkalommal, szülők tájékoztatása gyer-

meke fejlődéséről. Tagóvoda szintű összegzések készítése a BECS által. 

 

 

 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati forrásokból 

 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a 

magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biz-

tosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pá-

lyázati források keresése, szak-

mai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

 

70 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 3 óvodai csoportban, 6 fő óvodapedagó-

gus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő szakképzett dajka által. 

 

 

 

 

Nevelőközösségünkben nincs pályakezdő.  

 

 

Tárgyi fejlesztésekre került sor az EFOP 3.1.3.pályázat által.  

Zöld Óvoda Bázisintézményi megbízásból. 

 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok számára a 

nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

 

Jeles napok megünneplése, értékközvetítés. 

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés. 

Szülőföldhöz való érzelmi kötődés megalapozása. Identitástudat erősítése 

 

 

 

 

Jó gyakorlatokat ismertünk meg, és beemeltük a nevelőmunkába: akácméz, kamilla 

virág, birka 

Hagyományosan megjelenik az óvodai életünkben az Advent, a Karácsony és a Húsvét 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles körben 

ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adap-

tálása nevelési gyakorlatunkba. 

 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

1fő, Kovácsné Fodor Mónika Környezetinevelő szakon szeretne továbbtanulni, mely 

támogatott az intézmény továbbtanulási tervében. 

 

A MATEHETSZ online képzését konfliktuskezelés témában Horváthné Balogh Barbara 

végezte el. 

 

Az EFOP 3.1.3. pályázati együttműködés során megismert jó gyakorlatokat beépítjük a 

nevelőmunkákba. 

 

POK napok keretében a”Komposztünnep” jó gyakorlatunkat mutattuk be. 

EFOP 3.1.3. területi műhelymunka során megosztottuk az egészséges életmódra nevelés 

keretében a „Mozogj velünk!” családi sportnapot és Egészségnapot, mint jó gyakorlatokat 

az óvodánkban. 
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5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a népha-

gyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink válja-

nak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

Vállaltunk bemutató foglalkozásokat két területen is (integrált nevelés, környezeti neve-

lés) a MIEÓ napok keretében, de a járványügyi helyzet miatt elmaradt. 

 

 

Tehetségpályázatok során két projekt füzetünk jelent meg: 

 1. Ismerkedés a néphagyományokkal  tehetségműhely keretén belül 

2. Közösségek hatása a természeti tehetséggondozó műhelyek működésére 

 

 

 

Komposztünnepünkről újságcikket írtunk, de az int.vez. engedély elmaradt. 

Kert pályázatunk sajnos nem nyert. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehetséggon-

dozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint 

országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta telepü-

lésekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a peda-

gógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen va-

lósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése fel-

adat orientáltan működjön. 

 

 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésé-

vel 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehet-

ségnapok, szakmai programok, 

gyakorlatok megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Nevelőközösségünk minden tagja részt vesz több szakmai munkaközösség munkájában 

is valamennyi területen. 

 

 

 

Nincs munkaközösség vezetőnk. 

 

 

 

A 3 területen működő tehetség csoportunk együttműködik élményszerzések, gazdagító 

programok során.  

A műhelyvezetők részt vesznek évi 2 alkalommal az intézményi megbeszélésen. 

 

Minősítés előtt álló kollégáim fogadják a szaktanácsadókat. 2020. 03.12-én Kovácsné 

Fodor Mónikát látogatta meg szabadjáték területen. 

 

Őszi Pedagógiai napok keretében bemutató foglalkozást tartottunk 2019. október 14-én, 

a házi komposztálás népszerűsítésére, óvodaközi együttműködéssel. Kovácsné Fodor 

Mónika, Dr. Kozákné Győző Erika és Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógusok meg-

valósításában a SZIM óvodában. 

 

 

Sajnos az idén csak az Életút bemutatása tudott megvalósulni a kialakult járvány miatt.  

Szabóné Szentesi Mária pódiumbeszélgetést tartott tehetséges volt óvodásával, Doma 

Petra Dorinával. 

 

 

 

 

Nem alakítottunk ki. 

 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös Zöld 

Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtá-

sa 3 évenként 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

 

2020. 01. 23-án átvettük az Örökös Zöld Óvoda címet. 

 

 

2019. 10. 03-án újabb 3 évre Zöld Óvoda Bázisintézményi megbízólevelet vettünk át. 

A Humusz Szövetség által kiírt komposztálási pályázaton 2-ik helyezettek lettünk.  
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8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képesek, moti-

váltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések 

tárják fel az erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó szak-

értők, szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 

 Külső szaktanácsadói szolgálta-

tások igénybevétele váljon a pe-

dagógusok igényévé. 

Tagóvodai szinten a vezetői ellenőrzési terv alapján megvalósultak a tagóvoda vezetői 

ellenőrzések. Minden dolgozó a képességeinek megfelelő módon, legjobb tudása szerint 

végzi munkáját. Ismeri erősségeit, fejlesztendő területeit. 

 

Minősítés előtt álló kollégáim igénylik és fogadják a szaktanácsadókat. 

 

 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak egyre 

nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvo-

dában. 

 Óvodapedagógusok önmegvaló-

sításának vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 

évenként kerüljön sor. 

A tehetségműhely programjait megvalósítják, dokumentálják: Sánta Szilvia testi- kinesz-

tetikus, Tóthné Török Judit térbeli-vizuális, Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné Szente-

si Mária környezeti nevelés területén. 

 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a neve-

lőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gya-

korlatán mentori feladatok ellátá-

sa 

 

 Gyakornokok mentori feladatai-

nak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások 

keretében bemutató foglakozások 

tartása. 

1fő, másodéves hallgató nappali képzésben: 

Kocsis Nikolett, Gál Ferenc Főiskola Szarvas 

Mentor: Szabóné Szentesi Mária 

 

Jelenleg nincs gyakornokunk. 

 

 

Nem volt.  

 

 

 

Nem volt. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Peda-

gógiai Programban megfogalma-

zott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával ér-

jük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink 

hatékony kihasználása a célok el-

érése érdekében, a gazdaságosság 

érvényesítésével. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat, feladatokat beépítettük a napi neve-

lőmunkába, magas szintű pedagógiai munkát megvalósítva. 

 

 

 

 

Humán és tárgyi feltételeink törvénynek megfelelően biztosított. Pályázati lehetőségeket 

figyeljük, lehetőség szerint élünk vele. Jelenleg NTP-s pályázatunk van benyújtva, még 

nem bírálták el. 

 

 
 

8. Gyermekvédelmi felelős neve: 
Tóthné Török Judit 
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9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

Méhecske 

Kovácsné Fodor Mónika 

Tóthné Török Judit 

B. P. 

Halmozott familiá-

ris, organikus 

Okok 

Enyhe mentális 

retardáció 

BNO Z 

81.80 

 

BNO F 

70.00 

Sajtos Anett 

A rendszeres fejlesztés ered-

ményeként bővültek ismere-

tei, fejlődtek kognitív képes-

ségei, motivált lett. 

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Csoport neve Óvodapedagó-

gusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, eredmé-

nyei 

Katica 

Horváthné Balogh Barbara 

Szabóné Szentesi Mária 

B. I. V. 
Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

Kunné  

Nánási Mónika 

A gyermek nyitottabbá, együttmű-

ködőbbé vált a fejlesztés során. 

Süni csoport 

Sánta Szilvia és 

Szentesi Nelli 

V. I. 
Tanulási nehézség 

veszélyeztetett 

Kunné  

Nánási Mónika 

A kialakult járványügyi helyzet 

miatt, a gyermek nem járt óvodába, 

így nem került sor a fejlesztésre. 

 
 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Horváthné Balogh Barbara 

Csoport létszáma: 6 fő 

Foglalkozás időpontja: szerda és péntek 11- 1130 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Sánta Szilvia 

Csoport létszáma: 11 fő 

Foglalkozás időpontja: kedd- csütörtök 11-1130 

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 
Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Tevékenységközpontú 

Kovácsné Fodor Mónika, Horváthné 

Balogh Barbara, Sánta Szilvia, Szabóné 

Szentesi Mária, Szentesi Nelli, Tóthné 

Török Judit 

Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósítását segíti a közös értelmezés, gondolko-

dás, tapasztalatcsere, együttműködés. 

Kerekerdő 
Horváthné Balogh Barbara,  

Szentesi Nelli 

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátását segíti a 

tapasztalat csere, az esetmegbeszélések a megismert módszertani 

eljárások. 

Kézműves Tóthné Török Judit Új technikák megismerése, kreativitás fejlesztése valósul meg. 

Környezeti 
Kovácsné Fodor Mónika,  

Szentesi Nelli 

Helyi környezeti értékek megismerésével, módszertani kultúra 

gazdagításával az elhivatottság növelése a környezetvédelem, a 

fenntarthatóság terén. 

Gyermekvédelem Tóthné Török Judit 

A törvényi változások figyelemmel kísérése, az esetmegbeszélé-

sek, a tapasztalatok cseréje segíti a gyermeki jogok érvényesíté-

sét. 

Testnevelés 
Sánta Szilvia,  

Szabóné Szentesi Mária 

A gyermeki mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra, mozgás-

koordináció, mozgáskészség, testi képesség fejlesztése változa-

tos gyakorlatokkal, eszközökkel. 

Vezetői Szabóné Szentesi Mária 
Jogszabályoknak megfelelő működés biztosítását, magas szak-

mai színvonalon végzett pedagógiai munka szervezését, irányítá-
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sát segíti. 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Horváthné Balogh Barbara tartásjavító- prevenciós torna Tartásjavító torna  

Sánta Szilvia tartásjavító- prevenciós torna 
Tartásjavító torna 

Tehetségműhely vezetése 

Szabóné Szentesi Mária Minőségfejlesztés, gyakorlatvezetés 

Intézményi önértékelések,  

Pedagógus önértékelések irányítása, értékelése 

Főiskolai hallgató mentorálása 

Tehetségműhely vezetése 

 
 

14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület 
Tehetségműhely veze-

tője 

Tehetségmű-

hely létszáma 
Időpont, időkeret 

„SZIM- művé-

szek”Kézműves, krea-

tív alkotó tehetségfej-

lesztő műhely 

Téri- vizuális Tóthné Török Judit 8 fő 
Kedd 

1530-1630 

„Ovistorna” 

Mozgásos tehetségfej-

lesztő műhely 

Testi kinesztetikus Sánta Szilvia 12 fő 
Hétfő 

1545- 1630 

„Barangolók” környezeti 

Kovácsné Fodor Mónika 

Szabóné Szentesi Mária 

és 

10 fő 

Szerda 

délelőtt vagy délután 

45 perc 

 
 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 
Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 
Képzés szervezője 

Képzés finanszíro-

zása 

Szabóné Szentesi Mária Zöld Óvoda Koordinátor 2019. 11. 23- 
Apor Vilmos Katoli-

kus Főiskola Bp. 

Agrár Minisztérium 

által 

Horváthné Balogh Barbara 

és Szentesi Nelli 
Elsősegélynyújtó tanfolyam 2019. 11. 28. 

Országos Mentő-

szolgálat 
MIEÓ 

Horváthné Balogh Barbara 
Konfliktus 

kezeléstávoktatás 
2020. 05. 11-29. MATEHETSZ MATEHETSZ 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 
Kiégés elleni tréning 2020. 07. 28-30. EFOP EFOP 

 
 

16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019. 10. 14. 

 
Komposztünnep SZIM óvoda 

Kovácsné Fodor Mónika, 

Sánta Szilvia 

Szabóné Szentesi Mária 

Házi komposztálás népszerű-

sítése 

2019.10. 15. Mit suttog a Föld? Kuthen úti óvoda 
Horváthné Balogh Barbara 

Szentesi Nelli 

Komplex mesefeldolgozás 

Fenntarthatóságra nevelés 

2019.10. 15. Barangoló Györffy István Nagy- Kovácsné Fodor Mónika, Lépésről- Lépésre szakmai 
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kun Múzeum munkaközösség jó gyakorlata 

2019.10.18. Műhelymunka Zöldfa úti óvoda 
Szentesi Nelli 

Tóthné Török Judit 

Régi idők nyomában- hagyo-

mányok felidézése a fenntart-

ható 

fejlődés érdekében 

óvodáskorú 

gyermekekkel 

2019.10. 22. 
A mérték érték az 

ökológiában 
Kinizsi úti óvoda 

Kovácsné Fodor Mónika 

Szabóné Szentesi Mária 

Az ökológiai lábnyom szere-

pének megismertetése az 

óvodás korú gyermekekkel 

 

16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

-     

 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferencia, prog-

ram neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10. 03. 

 

Zöld Óvodák Bázis intézmé-

nyi értekezlete 
Budapest Szabóné Szentesi Mária 

Jó gyakorlatok megismerése, 

Megbízólevél átvétele 

Kapcsolatok építése 

2019.11. 13. 
Tevékenységközpontú 

 
Budapest Szabóné Szentesi Mária 

Vezetőségi beszámoló 

Ausztráliai tanulmányút 

bemutatása 

2019.11.22. 
IV. Csongrád Megyei Zöld 

Óvodai 
Szeged Szabóné Szentesi Mária 

Energia takarékosságra 

nevelés az óvodában 

 

 

18. Pályázatok megvalósulása 
 

 EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvoda pályázata folyamatosan megvalósult.  

 Örökös Zöld Óvoda címet nyertünk 

 Újabb 3 évre megbízást kaptunk a Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatok ellátására 

 A Humusz Szövetség által meghirdetett pályázaton a Komposztünnep bemutatásával 2-ik he-

lyezést értünk el, 30 pályázó között. 

 A „Legszebb konyhakertek” pályázaton első helyezett lett a kertünk Karcagon. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Kovácsné Fodor Mónika 

Partneri mérő team Tóthné Török Judit 

Ösztönző team Szabóné Szentesi Mária 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Szentesi Nelli 

Ellenőrzés team Szabóné Szentesi Mária 

Teljesítményértékelő team Sánta Szilvia 
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20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 
 

Tagóvodai szinten a vezetői ellenőrzési terv alapján megvalósultak a tagóvoda vezetői ellenőrzések. 

Minden dolgozó a képességeinek megfelelő módon, legjobb tudása szerint végzi munkáját. Ismeri 

erősségeit, fejlesztendő területeit. Törekszik az igényes, magas szakmai színvonalon végzett munká-

ra. 

 

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

Óvodánk ügyeleti ellátást biztosított a gyermekek számára. Ezt a lehetőséget kezdetben 2-5 család 

vette igénybe. Fokozatosan emelkedett a gyermekek száma, 14-16 gyermek volt az ügyeletben. 

Szülői igénylésre 25 fő gyermeknek biztosítottuk házhoz szállítva az étkeztetését. 

A dajka nénik fokozott fertőtlenítést végeztek mindennap. Naponta, ill. szükség szerint cserélték a 

törölközőket, hetente az ágyneműket.  

A gyermekeknek szokásává vált a gyakori, alapos kézmosás. Igyekeztünk megfelelő távolságot tarta-

ni, amennyire lehetett. Többféle tevékenységet ajánlottunk fel, amit kisebb csoportokban tudtak vé-

gezni. Étkezésnél egy széket üresen hagytunk közöttük. Pihenésnél kihasználtuk a csoportszobák 

nagy méretét. Időjárástól függően minél több időt töltöttünk a szabadlevegőn. 

A hozzátartozók nem léptek be az óvodaépületébe.  Senkinek nem okozott problémát, a gyerekek is 

gond nélkül elfogadták.  

Az óvodai zárt facebook csoportot kihasználva nem csupán tájékoztattuk a szülőket az aktuális válto-

zásokról, hanem heti rendszerességgel segítettük az otthoni tevékenységeket. 

Kollégáim minden területhez ajánlottak tevékenységeket, verset, mesét mondtak, báboztak, furulyáz-

tak, játékos kísérleteket ajánlottak. Megmutatták a kertünk növényeinek fejlődését, virágzását is. 

Nagyon örültünk azoknak a visszacsatolt fényképeknek, amin az általunk ajánlott tevékenységet, 

elkészült produktumot láthattuk viszont. 

Az anyák napi és a gyermeknapi köszöntés is ezen a csatornán valósult meg. 

A szülői visszajelzések nagyon pozitívak voltak! 

Az újranyitásnál 42 főre emelkedett a gyermekek száma. Az iskolai tanév végével ez a szám 40 alá 

csökkent, 35-36 főre. 

Július közepe óta átlagban 30 fő veszi igénybe az óvodát. A gyermekeknek igyekszünk tartalmas 

nyári életet szervezni. Ebben nagy segítség volt a nyári táborok 5 hetes projekt ajánlata is. 

Kovácsné Fodor Mónika az intézményi online csoportban is dolgozott. 

Tóthné Török Judit a maszkok varrásába kapcsolódott be. 

A területünkön kihordtuk az önkormányzat által biztosított maszkokat. 

 

Másik óvodába nem állt módunkban besegíteni, mert a közcélú foglalkoztatottunk hosszas táppénzes 

állomány után felmondott.  

Egyik dajka néninek unokája született és az Ő segítségére számítottak, 3 héten keresztül. 

Megfogyatkozott létszám mellett is fokozottan ügyeltünk és ügyelünk a higiéniai szabályok betartá-

sára, a fokozott fertőtlenítésre. 

Augusztusban folyamatosan végezzük a nyári nagytakarítási munkálatokat. 

 

Karcag, 2020.08.07.                             

 

    Szabóné Szentesi Mária 

tagóvodavezető 
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2019/2020. nevelési év beszámolója 

Óvoda: Takács Péter úti Óvoda 

 

 
  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

230 

 

 

1. Óvodai nyitva tartási ideje:  
Hétfőtől- péntekig 600-1800 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

7 7 

Dajka létszám 4 4 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 1 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - - 

Fűtő-karbantartó létszám - - 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 - 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 1 

Gyermek létszám összesen 92 88 

Étkező gyermekek száma összesen 92 88 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  91 88 

Óvodás gyermekek száma - - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 1 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

- - 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 

6. életévét) 

38 37 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek lét-

száma 

36 36 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 15 16 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 25 26 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 7 7 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

Cinke csoport 

 

 

Maci csoport 

 

 

Katica csoport 

 

Süni csoport 

 

26 

 

 

25 

 

 

16 

 

25 

25 

 

 

24 

 

 

15 

 

24 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

 

Posztósné Kovács Éva  

Popovicsné Nagy Mária 

 

Szele Éva 

 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Mészárosné Csurgó Judit 

 

 

Vígh Éva 

 

 

Széll Ágnes 

Molnárné Kovács Ildikó 

 

Magyar Olga 

Pinkócziné Nagy Irén 

 

 

Vadai Éva 

 

Tasi Béláné 

 

 

Bodnár Imréné 

 

 

3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Alsóépület tetőszegőléc cseréje Fűtő-karbantartó végezte 

Csoport szobák falának részleges meszelése Dajkák és óvodapedagógusok végezték 

Mosdók, folyosók, tornaszoba, konyha-mosogató tisztasági meszelése Dajkák végezték fűtő-karbantartók segítségével 
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Eszközbeszerzések Megjegyzés  

Homokozó és vizesasztal átlátszó 1 db 

Tűzoltó készülék 1 db 

Mosógép elöltöltős LG 1 db 

Lábtörlő 2 db 

Mélytányér 90 db 

Lapos tányér 90 db 

Csemegés tányér 90 db 

Tál 2,2 l 20 db 

Tál 1,5 l 20 db 

Kancsó 6 db 

Evőkanál 30 db 

Villa 30 db 

Ágyneműhuzat 30 db 

Kispárna huzat 30 db 

Pléd 10 db 

Női papucs 12 db 

Laptop 1 db 

 

 

4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.09.11. 

-A tanévkezdő információk átadása, tájékoz-

tatás az óvodai csoportokról, az óvodánk ez 

évi törekvéseiről, feladatairól.   

- Az óvodai szokásrendszer és hagyományok 

megbeszélése a tapasztalatok alapján.  

-A nevelési évre vonatkozó óvodai rendezvé-

nyek megjelölése, szervezési feladatok, meg-

beszélés, feladatok és felelősök kijelölése  

-A pályázatok megvalósításával kapcsolatos 

feladatok megbeszélése. Az előző nevelési év 

tapasztalatainak megbeszélése, a ballagás, 

évzáró, gyermeknap programja. 

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intéz-

kedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” 

kiemelt projekt megvalósításának kiemelt 

feladatai.   

15 fő 

A Takács Péter úti óvoda  

nevelő közössége, jelen-

léti ív szerint. 

A munkatársi értekezleten a kijelölt témá-

kat megbeszéltük. Az előző nevelési év 

tervezésének megvalósításáról a tapaszta-

latokat összegeztük. Kialakítottuk az 

elvárás rendet a pedagógiai feladatoknál, 

kiemelten a Lépésről lépésre nevelési 

program megvalósítását illetően. Megje-

löltük a felelősöket a tervezett progra-

mokhoz. Számba vettük ez évi feladatain-

kat, a munkát felosztottuk.  

2020.01.16. 

Téma: Pedagógiai Programból adódó felada-

tok. Az elmúlt félév tapasztalatainak megbe-

szélése, az óvodai szakvélemények elkészíté-

sének határideje, döntéshozatal. Szakmai 

beszélgetés, előadás a gyermekek iskolaérett-

ségéről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, 

tájékoztatás formáiról.  

A második félévben megvalósításra kerülő 

rendezvények (Farsang, Húsvét, Anyák napja, 

Ballagás, Gyermeknap) szervezési feladatai-

nak megbeszélése. 

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intéz-

kedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” 

kiemelt projekt megvalósításának tapasztala-

tai, további feladatok. 

15 fő 

A Takács Péter úti óvoda  

nevelő közössége, jelen-

léti ív szerin 

A Pedagógiai Programból adódó felada-

tok megvalósításáról a tapasztalatainkat 

megosztottuk, egymást segítettük. 

A tanköteles korú gyermekek szüleinek 

megsegítéséről beszélgettünk. Számba 

vettük a tanköteles korú gyermekeket, 

milyen dokumentumokat készíthet össze a 

szülő, hogyan tudunk a szülőknek segíteni 

az on-line felületen való eligazodásban. 

Ünnepek, rendezvények feladatait számba 

vettük, a feladatokat felosztottuk. 

Az Esélyteremtő projekt megvalósításáról 

és a várható feladatokról tájékoztatást 

adott a projektbe bevont két óvodapeda-

gógus. 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

232 

 

Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 
Résztvevők 

száma 
Megvalósulás 

Összevont szülői 

értekezlet-kis 

csoport 

 

2019.09.26. 

- Lépésről – lépésre nevelési program 

ismertetése a szülők számára  

- Csoportok bemutatása 

- Meghívott vendégek tájékoztatói 

(egyházi iskolák) 

- Tájékoztatás, az EFOP-3.1.3-16-

2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózásiés integrációs köznevelé-

si intézkedések támogatása (Esélyte-

remtő óvoda)” kiemelt pro-

jekt megvalósításáról, a gyerekeket 

érintő tevékenységekről. 

- Házirend ismertetése 

- Tervezett rendezvények, aktuális 

feladatok a nevelési évre vonatkozó-

lag 

 

16 fő 

A szülői értekezleten a tervezett tájékoz-

tatást a szülők megkapták. A meghívott 

vendégek az egyházak részéről a tájékoz-

tatójukat megtartották. 

AZ Esélyteremtő projekt megvalósításá-

ról tájékoztató hangzott el. 

A Házirend felolvasásra került. 

A nevelési év során várható óvodai ren-

dezvényekről, ünnepekről beszéltünk. 

Összevont szülői 

értekezlet – nagy 

csoport 

2019.12.17. 

2020. január 1-től hatályba lépő 

tanköteles korú gyermekek iskola-

kezdésére, további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben való részvételre 

vonatkozó jogszabályi változások, 

kérelmek benyújtásának eljárási 

rendje. 

20 fő 

Gulyás Ferencné intézményvezető tájé-

koztatást adott az érdeklődő szülők szá-

mára a 2020.01.01-jével hatályba lépő 

jogszabályi változásokról és a szülőket 

érintő fontosabb tudnivalókról. 

Összevont szülői 

értekezlet – 

középső csoport 

    

 

Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

 

2019.09.26. 

 

Mind a négy csoport-

ban 

Téma: A csoport bemutatása. Peda-

gógiai program és annak megvaló-

sításának módjáról tájékoztatás a 

szülők számára. Szülői munkakö-

zösségi tagok választása. Az első 

félév rendezvényeinek, ünnepeinek 

megbeszélése. 

 

Összesen: 

36 fő 

A részt vevő szülők aktív részesei voltak a 

szülői értekezletnek. A szülői munkaközösségi 

tagok három csoportban megválasztásra kerül-

tek a Katica csoportban a megjelent szülők 

száma nem volt elegendő a választáshoz. Az 

értekezletet megismételtük 2019.09.23-án. 

Akkor a szülők száma megfelelő volt, megvá-

lasztásra kerültek a szülői munkaközösségi 

tagok. 

 

 

 

Cinke csoport: 

2020. 01.23. 

Maci csoport: 

2020.01. 23. 

Katica csoport: 

2020.01.30. 

2020.02.04. 

Süni csoport: 

2020.01.23. 

 

 

Téma: Félévi értékelés, tájékoztatás 

az iskolába lépés feltételeiről, az 

óvoda – iskola átmenet segítése. 

Egyéni beszélgetések a szülőkkel a 

gyermekek fejlődéséről. Aktualitá-

sok és ünnepek megbeszélése. 

 

Cinke csoport:14 

Maci csoport:12 

Katica csoport:4, 12 

Süni csoport:11 

 

 

A szülők három csoportban megfelelő létszám-

ban jelen voltak. A félévről szóló tájékoztatót 

hallgatva saját élményeiket örömmel mesélték. 

Szándékukat jelezték arról, hogy az óvodai 

rendezvényekbe, ünnepekbe örömmel kapcso-

lódnak be. Minden csoportban kezdeményező-

ek voltak a farsangi nyílt napon való barkácso-

lás megvalósításában. Ötleteket hoztak, csopor-

tonként két-két szülő vállalta a segítségnyújtást 

a barkácsoló asztalnál. 

A Katica csoportban kevesen jelentek meg, 

ezért még egy időpontot ajánlottunk a szülők-

nek, melyet már kedvezőbbnek találtak és 

sokkal többen megjelentek. 

A 2020. május hó-

napra tervezett szülői 

értekezletek a korona 

vírus veszélyhelyzet 

miatt elmaradtak. 
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5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 04. 

 

Augusztus 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 23. 

 

 

 

Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Ábrahám Anett 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Ábrahám Anett 

 

 

 

 

 

 

 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Erika 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek változatos 

módon ölelték fel az ünnepi témakört. Az óvodai 

csoportok versekkel, dalokkal és csatadramatizálás-

sal emlékeztek meg nemzeti ünnepünkről. Az ünnep 

sajátos hangulatát a gyermekek átérezték. Mind 

három csoport ellátogatott a főtéri emlékhelyekre 

2020.03.13-án, a kiscsoportosok bent maradtak az 

óvodában. 

 

A veszélyhelyzet miatt a Jókai úti óvodásokkal való 

találkozás elmaradt. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelték 

az ünnepi témakört. A csoportokban a projektek célja 

a feladatokon és a tevékenységeken keresztül megva-

lósult. Ezt az ünnepet családtagjaikkal élték át a 

gyerekek. Az óvodába érkezéskor elmondták élmé-

nyeiket. A csoportokban része volt az aktuális pro-

jektnek, hozzákapcsolódott a projektek megvalósítá-

sához. Beszélgetés formájában éreztettük az ünnep 

fontosságát, szépségét. Képeket nézegettünk és régi 

hagyományokról meséltünk a gyerekeknek. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelik 

az ünnepi témakört. Az óvodai csoportok saját kis 

közösségükben ünnepelték. Megemlékeztek az ese-

ményekről, meseszerű feldolgozást alkalmaztak. A 

gyermekek megérezték az ünnep hangulatát, jelentő-

ségét. A foglalkozások alkalmával az ünnep jellegé-

ből adódó hangulatot a gyerekek átérezték, a célunk 

megvalósult. 

 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

  

Gyermekek névnapja 

Óvodapedagógusok 

A gyermekek névnapját, születésnapját minden 

csoportban kis táblácskákon követik nyomon a gye-

rekek. Az ünneplés versekkel, dalokkal történik. A 

gyerekeket süteménnyel, cukorkával vendégelik meg 

a gyerekek. Minden alkalomra készítettünk kedves 

kis ajándékot az ünnepeltnek. A tanév során minden 

kisgyermek névnapját és születésnapját megünnepel-

tük. 

Gyermekek születésnapja 
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Tervezés Megvalósítás 

Ünnepek   

Mikulás várás Óvodapedagógusok 

A Mikulás várás időszakában a gyerekek a Mikulás, a cukorka, 

a játékeszközök stb. megjelenítésének számos formájával 

ismerkedhettek meg. A projektek alkalmával tevékenykedés 

mellett, jellemző volt a még több odafordulás, beszélgetés. A 

családról való beszélgetés, a képek és otthoni élmények gyűj-

tése. A Mikulás bácsinak örömmel tanulták a verseket, dalokat. 

A Süni és Maci csoportos gyermekek levelet írtak a Télapó-

nak.  

Mikulás érkezése: 2019.12.05-én 

Az ünnepségeket zárt körben tartottuk, minden csoportban. A 

Mikulást a szülői munkaközösség egyik aktív tagja szervezte. 

Kisújszállási pedagógust kért fel, aki nagy szeretettel és oda-

fordulással volt a gyermekek iránt. Mesét mondott a gyerme-

keknek és beszélgetésre ösztönözte őket. Az ajándékcsomago-

kat a csoportokban a szülői munkaközösségi tagok állították 

össze. 

 

Advent - Karácsony 
Óvodapedagógusok 

A hangulati előkészítés az adventi időszakban valósult meg 

óvodánkban. A projektek változatos módon, új, érdekes tevé-

kenységeket kínálva várták a gyerekeket. A gyerekek találkoz-

hattak az ünnephez kapcsolódó szimbólumokkal, készítettek 

fenyődíszeket, ajándékokat. A csoportszobák díszítése megte-

remtette az ünnep hangulatát. A karácsonyi zene elmaradhatat-

lan volt ezekben a napokban. Az ünnepnek sajátos hagyomá-

nya alakult ki óvodánkban. Ezek a hagyományok az óvodape-

dagógusok egyéni erősségeit tükrözik. Az ünnepen pedig az 

ünnepi műsorszámban mutatkozott meg.  

2019.12.17-énn munka délelőttöt tartottunk, ahol a gyerekek 

szüleikkel készíthettek karácsonyi ajándékokat.  Több olyan 

szülő is van óvodánkban, akik otthon is szívesen alkotnak, 

készítenek az ünnepekhez dekorációs kellékeket. Az óvodai 

csoportoknak hoznak asztaldíszeket, adventi koszorút stb. Ők 

már várták az alkalmat, örömmel készültek erre a napra. A 

tevékenység kiválasztását és levezetését az óvodapedagógusok 

végezték. Az ötletgazda szülők bemutatták és segítették a 

munkát. A munka délelőttön a felkínált tevékenységek megva-

lósításában aktív szerepet vállaltak a szülői munkaközösségi 

tagok. A Maci csoportosok eljátszották a Betlehemes játékot 

is, hogy a szülők is részesei legyenek gyermekük szereplésé-

nek. 

2019. 12. 20. „Ovi-Karácsony”:  

Zárt ünnepünk. Fenyőfát a tornaszobában díszítették fel a 

gyerekek. Minden csoport külön díszített, és ezt a közös ün-

neplés követte. A Maci csoportos gyerekek Betlehemi műsor-

ral kedveskedtek a kisebbeknek.  Népviseletbe öltözve, a 

fenyőfa mellett előadott műsor, mind az előadó gyerekeknek, 

mind pedig a részvevő gyerekeknek karácsonyi élményt nyúj-

tott. A Cinke csoportos gyerekek karácsonyi verseket, dalokat 

adtak elő. A Süni csoportos gyerekek zenés, táncos műsorral 

kedveskedtek. A Katica csoportos legkisebbek pedig velünk 

énekeltek és mondókáztak. Az óvoda dolgozói, és a szülői 

közösség meglepetés műsorral kedveskedtek a gyerekeknek. A 

jókedvű, vállalkozó szülők (4 fő) örömmel kapcsolódtak az 

ünnepi készülődéshez, de bejött egy nyugdíjas óvodapedagó-

gus és egy dajka néni is a gyermekek örömére. Mesét dramati-

záltak. A mese címe: A legszebb ajándék. A próbák nagyon jó 

hangulatban zajlottak. Az előadás nagy élmény volt a gyerekek 

számára, bár a legkisebbek már nehezen tudtak figyelni. A 

mese dramatizálása során két szülő hangszeres játékával tette 

színesebbé a mese fordulatokat a gyermekek számára. Fontos-

nak tartjuk, hogy a gyermekek az ünnepi hangulat kialakítása 

kapcsán igazi, élő zenével, hangszerekkel ismerkedjenek. Majd 

a csoportok megtalálták a fa alatt a csoportjuk ajándékait.  
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Farsang 

 A farsangi ünnepkör feldolgozása a csoportokban 

sokszínű, tréfás, hagyományápoló projektben való-

sult meg. Az óvodapedagógusok által felkínált tevé-

kenységek során a gyermekek sokat nevettek, tréfál-

koztak. Tréfás dalokat, verseket tanultak. A mesék 

tatalma kötődött a farsangi hangulathoz. A Süni 

csoportos gyermekek megnézték a Szent Pál  Marista 

Ált. Isk. farsangi felvonulását is.  

Időpont: 

Cinke csoport: 2020.02.27. 

Maci csoport: 2020. 02.25. 

Katica csoport: 2020.02.28. 

Süni csoport: 2020.02.27. 

Nyílt ünnepünk. A gyermekek jelmezbe öltöztek már 

óvodába érkezéskor. Nagy élmény ez számukra, 

hiszen egész délelőtt jelmezükben lehettek. Több féle 

játékot, kézműves tevékenységet kínáltak az óvoda-

pedagógusok a gyermekeknek és a szülőknek. A 

kézműves tevékenységhez ötleteket kértünk. Az 

ötlethozó szülő vállalta, hogy segít a megvalósítás-

ban. Minden csoportból volt vállalkozó szülő. A 

farsangot megelőző napokban készülődtek a tevé-

kenységre. Minden kisgyermek elmondta a jelmezes 

versét, a hangulat nyugodt és odafigyelő volt. A 

gyerekek bátran kiálltak, szívesen verseltek.A meg-

vendégeléshez a fánkot az ESSEN Kft. biztosította. 

A megvendégelés után a tornaszobában ünnepeltünk 

közösen. Tréfás vetélkedővel, mozgásos játékokkal 

és táncházzal szórakoztak a gyerekek a délelőtt 

folytatásaként. A délelőtt során azt tapasztaltuk, hogy 

a gyerekek nagyon jól érezték magukat, felszabadul-

tak és vidámak voltak. A szülők minden kisgyer-

mekhez eljöttek, részt vettek az ünneplésben. Erősö-

dött a szülőkkel való kapcsolatunk, bevonhatók 

voltak a tevékenységekbe, segítőkészek és nyitottak 

voltak a délelőtt folyamán. 

Gyermeknap 
 A veszélyhelyzet miatt elmaradt, a gyermekeket zárt 

facebook csoportokban köszöntöttük. 

Anyák napja 

 A veszélyhelyzet miatt elmaradt, az édesapákat 

kerestük meg zárt facebook csoportban, melyben 

verset küldtünk és arra kértük az édesapákat, hogy 

segítsenek gyermeküknek felköszönteni az édesany-

jukat. 

Évzáró 
 A Ballagás és évzáró 2020. augusztus 27-én, egy 

vidám játszónapon fog megvalósulni. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről Lépésre részprogram szerint 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Barangoló 2019. 10.15. 

Posztósné Kovács Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

és 18 nagy csoportos gyer-

mek, a gyermekeket kísérte 

Szabó Erika óvodapedagó-

gus és Molnárné Kovács 

Ildikó dajka 

A Györffy István Nagykun Múzeum, „Kunok 

öröksége – Népélet a Nagykunságban” című 

kiállítás élményszerű feldolgozása 5-6 éves 

gyermekek számára. 

A kiállítás termeiben megmutatott életmód 

élményszerű feldolgozása volt a feladatunk. 

Olyan tevékenységek szerveztünk az egyes 

termekben, amelyekbe bekapcsolódva a gyer-

mekek megtapasztalhatták a régi életmód egyes 

elemeit. Az eszközök bemutatása során lehető-

séget adtunk azok megérintésére, az eszközök-

kel végezhető tevékenységek kipróbálására. 

A gyerekek nagyon érdeklődőek, kitartóak 

voltak. A különböző állomáshelyeken felaján-

lott tevékenységek más és más élményt nyúj-

tottak. A gyerekek érdeklődése végig megma-

radt, aktívak és figyelmesek voltak. A négy 

óvodából érkező gyerekek összeismerkedtek, 

együttműködtek. A közösen átélt élményeket 

szívesen mesélték csoporttársaiknak. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Pöttöm-fogadó” 

 
2019.10.10. Óvodapedagógusok 

2018. október 12-én délelőtt került sor a már 

hagyománnyá vált „Pöttöm fogadó” megrende-

zésére. Ezen a nyílt délelőttön az óvodában 

együtt szórakoztak a gyerekek és szüleik. A 

szülők betekintést nyertek az óvoda mindenna-

pi életébe.  Örömmel kapcsolódtak be a cso-

portokban zajló tevékenységekbe.  A tornaszo-

bában került sor a legkisebbek köszöntésére. A 

versek és dalok elhangzása után a legkisebbek 

átbújtak a díszített óvodakapu alatt, minden új 

kisgyermek köszöntőlapot kapott. Az udvaron 

mozgásos játékok és kézműves tevékenység 

várta az érdeklődő gyermekeket. 

„Ovi-Karácsony” 

 

 

2019.12.20. Óvodapedagógusok 

Zárt ünnepünk. Fenyőfát a tornaszobában 

díszítették fel a Zárt ünnepünk. Fenyőfát a 

tornaszobában díszítették fel a gyerekek. Min-

den csoport külön díszített, és ezt a közös 

ünneplés követte. A Maci csoportos gyerekek 

Betlehemi műsorral kedveskedtek a kisebbek-

nek.  Népviseletbe öltözve, a fenyőfa mellett 

előadott műsor, mind az előadó gyerekeknek, 

mind pedig a részvevő gyerekeknek karácsonyi 

élményt nyújtott. A Cinke csoportos gyerekek 

karácsonyi verseket, dalokat adtak elő. Az 

óvoda dolgozói, és a szülői közösség meglepe-

tés műsorral kedveskedtek a gyerekeknek. A 

jókedvű, vállalkozó szülők (4 fő) örömmel 

kapcsolódtak az ünnepi készülődéshez. Az 

előadás nagy élmény volt a gyerekek számára. 

A fenyőfa alatt minden csoport megtalálta idén 

is az ajándékokat. Örömmel bontották ki azo-

kat, nagy örömmel játszottak. 
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Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes világnap 2019.09.25. 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária és Posztósné 

Kovács Éva 

 

Autómentes világnap 

Hagyomány óvodánkban, hogy ez alkalomból 

kerékpáros ügyességi versenyt rendezünk. Az 

óvoda KRESZ pályája alkalmas erre a célra. Az 

ügyes gyerekek mindannyian almát kapnak a 

feladat végrehajtása után.  

Állatok világnapja 2019.10.04. 

Szabó Erika 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Szele Éva 

Állatok világnapja: 

A csoportokban a projektek tartalmazták az álla-

tok világnapjához kapcsolódó ismereteket, játé-

kokat. 

2020.10.01-én ellátogattunk egy közeli család-

hoz, ahol háziállatokat láttak a gyermekek. 

Az óvoda udvarán az állatokat utánoztunk.  

Játékot kezdeményeztünk a gyermekek számára: 

„Ki vagyok” játék.  A gyermekek körben ülnek. 

Egy kisgyermek fejére fejdíszt teszünk, melyen 

egy állat fotója van. Ki kell találnia a többiek 

elmondásából, hogy milyen állat. Minden kis-

gyermek csak egy jellemzőt mondhat a megadott 

állatról. Ha kitalálta a gyermek, hogy milyen állat 

fotója van a fejdíszén, akkor ő választhat másik 

játékost. 

Színezőt kaptak a gyerekek, utánozhatták az 

állatok hangját, elmesélhették saját élményeiket. 

Víz világnapja   

A gyermekeket on-line kerestük meg a tevékeny-

ségek felajánlásával. Gyökeres Éva, Szele Éva és 

Ábrahám Anett óvodapedagógusok készítettek 

óvodánkból tevékenységeket az óvodás gyerme-

kek számára. 

Föld világnapja   

A gyermekeket on-line kerestük meg a tevékeny-

ségek felajánlásával. Gyökeres Éva, Szele Éva és 

Ábrahám Anett óvodapedagógusok készítettek 

óvodánkból tevékenységeket az óvodás gyerme-

kek számára. 

Madarak és fák napja   

A gyermekeket on-line kerestük meg a tevékeny-

ségek felajánlásával. Gyökeres Éva, Szele Éva és 

Ábrahám Anett óvodapedagógusok készítettek 

óvodánkból tevékenységeket az óvodás gyerme-

kek számára. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Szabó Erika 

Posztósné Kovács 

Éva 

2020.06.05. 

Óvoda udvarának takarítása. 

Ezen a napon mesét mondtunk a gyerekeknek, 

mely a szelektív hulladékgyűjtésről szólt. A mese 

a mindennapi élet jó és rossz szokásait mondta el, 

hívta fel a figyelmet a környezet megóvásának 

fontosságára. Az óvoda udvaron szemetet szór-

tunk szét, a gyermekeknek kellett szétválogatni.  

 

Intézményi rendezvények 

 
Rendezvény megneve-

zése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Kelj fel Jancsi” játé-

kos sorverseny (gyer-

mekek – szülők) 

2019.10.09. 

Szabó Erika, Popovics-

né Nagy Mária, Bod-

nárné Nagy Mária, 

Ábrahám Anett 

Óvodánk nagycsoportosai nagy izgalommal 

készültek. Nagyon jól érzeték magukat, mara-

dandó élmény volt számukra.  

Részt vevő óvodapedagógusok: Popovicsné 

Nagy Mária, Szabó Erika, Bodnárné Nagy Má-

ria, Ábrahám Anett 
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„Ovigála” 2019.11. 16. 
Gyökeres Éva,  

Bodnárné Nagy Mária 

A rendezvényre a gyerekeket felkészítette Gyö-

keres Éva és Bodnárné Nagy Mária óvodapeda-

gógusok. Zenés táncos műsorukhoz a gyermekek 

jelmezét elkészítette Bodnár Imréné. 

 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal 
2019.09.20. 

Popovicsné Nagy Má-

ria, Bodnárné Nagy 

Mária, Szabó Erika, 

Posztósné Kovács Éva 

A gyermekek nagy örömmel készültek erre a 

napra. Az ügyességi versenyeken jól szerepeltek. 

Európai Hulladékcsök-

kentési hét 
2019.11.21. 

Popovicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

A gyermekek meghallgatták a mesét a szelektív 

hulladékgyűjtésről. A gyermekek képekkel 

gyakorolták a válogatást, majd papír és palack-

válogatás zajlott. A tevékenységet érzelmi rá-

hangolódással zártuk, mécsest gyújtottunk a Föld 

térképe körül, kört alkotva zenét hallgattunk. 

Aprólábak  

Néptánc gála 
 

Veszélyhelyzet miatt 

elmaradt. 
 

„Játszd újra „ kreatív 

alkotó kiállítás 
 

Veszélyhelyzet miatt 

elmaradt. 
 

Pedagógus napi  

ünnepség 
 

Veszélyhelyzet miatt 

elmaradt. 
 

 

 

6. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül tag-

óvodák között 

Egymás szakmai munkájának 

megismerése, módszertani 

kultúrák átadása. Szakmai tudás 

fejlesztése, mélyítése. Nevelő-

közösségünk formálása. 

 

A Jókai úti óvodával a Nemzeti Összetartozás Napjáról való 

közös megemlékezés sajnos ebben a nevelési évben nem való-

sult meg.Munkaközösségek munkájában az óvodapedagógusok 

aktívan részt vettek.Tagóvodák rendezvényeit látogatták. 

Az intézményt érintő tevékenységek során jellemző volt a 

közös együttműködés, a team munka.Képzések, továbbképzé-

sek alkalmával emberi és szakmai kapcsolatokat alakítottak ki, 

a meglévőeket erősítették.Tehetségpont feladatainak megvaló-

sításában szoros volt az együttműködés az azonos területen 

működő teamek között. 

Óvoda - család 

Bizalmon alapuló partner kap-

csolat kialakítása. 

A gyermekek közös nevelése 

érdekében egymás megismeré-

se. 

Szülők szemléletformálása. 

 

Szülői értekezleteken a szülők tájékoztatása mellett 

lehetőség nyílott arra is, hogy a gyermekek szülei közötti 

együttműködés kialakuljon és erősödjön.Családlátogatásokra 

sor került, a problémás családokhoz többször is.Egyéni beszél-

getésekre mindennap lehetőség nyílott, közösen nevelünk. 

Közös ünnepségek, rendezvények valósultak meg a családok 

bevonásával.A Szülői Munkaközösséggel való együttműködés 

jól működik, eredményes segítői az óvodai rendezvényeknek, 

programoknak.Szülői elégedettség vizsgálat megtörtént,az 

óvodapedagógus önértékelés során.A családok és az óvoda 

közötti kapcsolat konkrét terve az óvodai csoportnaplókban. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési 

megállapodás alapján 

 

Közösségi szolgálat megszervezése középiskolás diákok szá-

mára. A nevelési év elején jelentkeztek és jöttek a gyermekek 

decemberig, majd a júliusi hónapban jelentkeztek újra. 3 közép-

iskolás volt óvodánkban a nevelési év során, a nyári időszakban 

3 jelentkeztek. 

Óvoda- Általános Isko-

lák 

 

 

 

 

Az iskola- óvoda átmenetének 

megkönnyítése a gyermekeknek 

és szüleiknek egyaránt. 

Egymás munkájának megisme-

rése és segítése, a kialakult 

partner kapcsolat ápolása. 

Első osztályos gyermekeket meglátogattuk az iskolákban. 

Református Általános Iskola: 2019.10.09. 

Györffy István Katolikus Általános Iskola:2019.11.20. 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye: 2019.12.04. 

Szent Pál Marista Általános Iskola: 2019.12.18.- Nazareti 

csillag gyermekek előadása 

Iskolai és óvodai pedagógusok megbeszélései hasznosak vol-

tak.Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő mentesebbé tétele 

folyamatos kapcsolattartást kíván. 
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Óvoda - Fenntartó 
Az óvodánkban folyó szakmai 

munka megismertetése. 

Adatszolgáltatás. Az intézmény rendezvényeire való meghívás. 

Óvoda – JNSZM Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

A gyermekek képességeikhez 

mért egyéni fejlesztés biztosítá-

sa. A segítségre szoruló gyer-

mekek minél hamarabbi fejlesz-

tése. 

Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai tanácskozások, megbeszélé-

sek eredményesek voltak. Az 5. életévüket betöltött gyermekek 

képességvizsgálata megtörtént. Beszédhibák szűrése, javítása, 3 

és 5 éves gyermekek szűrése megvalósult.  

Óvoda JNSZM Szak-

szolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intéz-

ménye 

A sérült gyermekek önmaguk-

hoz viszonyított képességeik 

fejlesztése. 

 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési igény megállapítása, 

felülvizsgálat, szakszerű ellátás biztosítása a szakértői véle-

mény alapján. 

Óvoda – Oktatási Hiva-

tal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Az Intézet által szervezett to-

vábbképzéseken, rendezvénye-

ken lehetőségeinkhez mérten 

részt veszünk. 

 

A nevelőmunka eredményességének szakmai támogatása. A 

továbbképzések alkalmával pedagógiai módszerek, eljárások 

átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, bekapcsolódás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjóléti 

szolgálat, Gyámhivatal 

Tájékozottság, a törvényi válto-

zásokról, aktualitásokról és 

arról, hogy hová lehet fordulni 

felmerülő probléma esetén. 

A rászoruló gyermekek érdeke-

inek képviselete, segítése. 

Családok segítése a gyermeknevelésben megvalósul. Gondjaik, 

problémáik, hivatalos ügyeik intézésének segítését jól ellátta a 

szociális segítő szolgáltatás az óvodában (ErdeinéCzégény 

Szilvia, minden csütörtök 9,50-11,50). Jelzőrendszer működte-

tése zökkenőmentes. Kölcsönös tájékoztatás működik. 

Agyermekvédelmi feladatokról éves beszámolást adtunk. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési Intéz-

mények 

 

Partneri kapcsolat mélyítése. A 

gyermekek új élményekhez 

juttatása. 

Tehetséges gyermekeknek 

lehetőség adása. 

Gyermekszínház látogatása. A múzeum és kiállítások látogatása 

megvalósult.  

 

Óvoda – Védőnők, Fog-

orvosok, Gyermekorvo-

sok 

Gyermekek egészségének meg-

őrzése, betegségek megelőzése, 

egészséges fejlődésének figye-

lemmel kísérése. 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és talp de-

formitások szűrése. Védőnők rendszeres tisztasági vizsgálata 

egy alkalommal történt. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

Az óvodás gyermekek nevelé-

sének, fejlesztésének támogatá-

sa: játékeszközök, vizuális 

eszközök, rendezvény költsége-

inek támogatása. 

Szülői igény esetén biztosítjuk 

óvodánkban a hitéletre nevelést 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála rendezvények támo-

gatása. 

Könyveket kaptak a gyermekek karácsonyra. 

 

Óvoda- Szakmai Egye-

sületek 

Az egymástól való tanulás 

biztosítása, jó gyakorlatok 

átadása – átvétele. Információ-

áramlás. 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozásokon való 

részvétel, szakmai együttműködések. 

Óvoda – Tehetségtaná-

csok 

A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhelyek megismerése, 

bemutatása. 
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7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, 

melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rend-

szere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, az éves 

munkaterv figyelembe vételé-

vel, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebon-

tásban jelenjenek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szint-

jén. 

 

 Az egészségfejlesztés, a moz-

gás szerves egységben valósul-

jon meg a napirendi tevékeny-

ségekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelés-

ben a szocializáció területén 

érjünk el egyre eredményes 

megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jogszabályi változásoknak megfelelően a Pedagógiai Program módosításában részt 

vettünk. A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapelveit 

figyelembe véve készülnek el a csoportok éves pedagógiai tervei, melyek tükrözik a 

nevelési programjaink sajátos vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, napra-

kész tervezése, vezetése jellemző.A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli 

szokásokra, magatartásformálásra és hagyományápolásra, közös élményekre, témakö-

rökre, célkitűzésekre, feltételekre, feladatokra. 

 

 

A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás alkalmazása megjele-

nik.2020.03.16.-2020.05.25-ig rendkívüli szünet volt érvényben. Ez idő alatt Szabó 

Erika, Szele Éva, Gyökeres Éva, Ábrahám Anett a „Karcagi óvodások tarka-barka 

percei” facebook oldalra napi rendszerességgel tevékenységeket kínáltak az óvodá-

soknak. 

Egészséges életmód feltételeit biztosítottuk, szokásainak megalapozása megtörtént. 

Alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása életkortól és egyén-

től függően megfelelő ütemben fejlődik. Kiemelt helyet kapott a második félévben az 

alapos kézmosás és a higiénés szokások fejlesztése.Az egészséges táplálkozás biztosí-

tott, szolgáltatóval való szoros együttműködés jellemző. Az óvoda valamennyi cso-

portjában heti rendszerességgel gyümölcsnap. Mindennapos mozgás a napirendnek 

megfelelően délelőtti időszakban, szervezett formában valósul meg. Heti egy alka-

lommal kötelező mozgás tevékenység, egy alkalommal mozgásos versenyjátékok, és 

egy alkalommal zenére történő mozgás valósul meg. A hét többi napján, a délelőtt 

folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindennapos testnevelés. Lehetőség 

szerint az udvaron való tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett mozgásos tevé-

kenységeket szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több időt a leve-

gőn töltsenek a gyermekek. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása során biztosítottuk az empatikus, elfogadó 

környezetet. A gyermekek fejlesztése egyszemélyes kapcsolatban vagy mikro csopor-

tos formában történik. A gyermekek ellátását az óvodapedagógusok mellett szakem-

berek végezték. A megvalósítás során felmerülő eredményekről rendszeres a konzul-

táció az óvodapedagógus –fejlesztőpedagógus - gyógypedagógus között. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavarral küzdő gyermekek ellátását fejlesztő 

szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok segítik. Ebben a nevelési évben nem 

volt ilyen gyermekünk.Kiemelten tehetséges gyermek ellátása három tehetség terüle-

ten történik:  

 Testi- kinesztetikus: mozgás, Zenei, Logikai-matematikai 

A három tehetséggondozó műhely három olyan területet érint, mely a gyermekek 

különböző érdeklődésének megfelel. A tehetséggondozó műhelyekbe minden tanköte-

les korú gyermek részt vehet, de helyet kapnak a kisebb gyermekek is, amennyiben 

érdeklődésük már megmutatkozik.A logikai-matematikai tehetséggondozó műhely 

ebben a nevelési évben NTP pályázatot valósít meg. A kialakult vírus helyzet miatt a 

pályázat módosításra került, a megvalósítás egy része a következő nevelési év elejére 

kerül át.A zenei tehetséggondozó műhely NTP pályázatot nyújtott be. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodai csoportok kialakításakor, az éves nevelési terv 

kidolgozásakor arra, hogy a cigány gyermekek befogadó környezetre találjanak. A 

szociális beilleszkedés segítése megmutatkozik minden tevékenység tervezése és 

megvalósítása során. Nevelésünk magába foglalja a cigány kultúra hagyományápolá-

sát. Kompenzáljuk nevelésünk során a családi nevelésből adódó hátrányokat, élmé-

nyekben gazdag tevékenységeket szervezünk. Az óvodai élet során olyan tevékenysé-

geket, programokat szervezünk, melyen minden gyermek részt vehet, nem jelent 

megterhelést a családok számára. Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” projekt 

megvalósítása során az óvodapedagógusok szakmai tudása fejlődött. A szocializáció 

területén ezt a megszerzett tudást alkalmazzuk. 
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 A Pedagógiai Program felül-

vizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi 

változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új 

módszereknek megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önér-

tékelése, a vezetői feladatok 

értékelése valósuljon meg a 

vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek össz-

hangban tartalmilag és doku-

mentációban egyaránt. Az in-

tézmény teljesítményértékelési 

rendszerének felülvizsgálata, 

visszavezetése a teljes alkal-

mazotti kör vonatkozásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, ér-

tékelő, fejlesztő dokumentá-

ciójának felülvizsgálata, a cso-

port és tagintézmény szintű 

összegzések lehetőségének fel-

tárása.  

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata 2018-ban megtörtént. 

 

 

 

 

 

 

Gyökeres Éva minősítési eljárása megtörtént. Sikeres eljárás 2019.10.06. Pedagógus I. 

fokozatból, Pedagógus II. fokozatba lépett. 

 

Az intézményi önértékelés, összehangolása a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kritéri-

umrendszerével megtörtént, ennek alapján az önértékelések megvalósítása 5éves 

ütemterv szerint. 

 

Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a dokumentációkban, a minden-

napi tervező munkában és a gyakorlati megvalósításban. 

Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban. 

 

 

 

 

 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésének folyamatos 

nyomon követése, fejlesztési tervek elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész 

vezetése megvalósult. Szülők reális tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente 

legalább két alkalommal megtörtént, melyet a szülő aláírásával igazolt. Szükség ese-

tén volt tanácsadás, szakemberek bevonása a gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt 

figyelmet fordítottunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre. 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati források-

ból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogas-

sa a magas szintű óvodapeda-

gógusi feladatellátást, az integ-

rált nevelést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógu-

sok alkalmazásával az utánpót-

lás biztosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre 

pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás össz-

hangjának megteremtésével. 

Óvodai csoportok kialakítása az intézményvezetővel való egyeztetés alapján történt. 

 

 

 

 

 

A pályakezdő óvodapedagógus támogatása, gyakornoki feladatok ellátása megvaló-

sult. 

 

 

Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 „Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési intézkedések támogatása” projekt megvalósítása során és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett  NTP-OTKP-19-

0093 azonosítószámú támogatott pályázat megvalósítása során az óvoda tárgyi eszkö-

zei bővültek. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok szá-

mára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értéke-

ivel ismerkedjenek a gyerme-

kek, helyi alkotók, kiállítások 

látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban 

életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életko-

rához közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön doku-

mentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét 

feldolgozó projektek vala-

A gyermekek számára élményszerző látogatásokat szerveztünk. A Nagykunság, Kar-

cag nevezetességeivel, értékeivel való megismerkedés a gyermekek életkori- és egyé-

ni sajátosságainak megfelelően történt. A város múltját, jelenét bemutató kiállítások, 

rendezvények látogatásával a gyermekek élményeinek, ismereteinek gazdagítása 

megvalósult. 

Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár, Györffy István Nagykun 

Múzeum, Tájházak látogatása. 

A projektekhez kapcsolódó gyűjtőmunka szülők, nagyszülők bevonásával történt. 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve egy-egy téma kidolgozására került, annak 

sokoldalú megközelítése, élményszerű feldolgozása megvalósult. A projekt megvaló-

sítása során a gyermekek megismerkednek a hungarikumokkal. 
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mennyi csoportban. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus tovább-

képzések teljesítése valósuljon 

meg. 

 

 Elsődleges a módszertani 

megújító képzéseken való 

részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek 

adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptá-

ciójának támogatása 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesülnek a Beiskolázási tervnek megfelelően. 

 

 

 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított továbbkép-

zéseket igénybevettük, azokon részt vettünk. 

Szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon, konferenciákon lehetőséghez 

mérten részt vettünk.  

Bemutató foglalkozásokat látogattuk. 

 

Azonos pedagógiai programmal működő óvodák jó gyakorlatainak megismerése 

megvalósult.  

 

A megszerzett tapasztalatokat eljárásokat a saját nevelési gyakorlatunkban alkalmaz-

zuk. 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a 

néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink vál-

janak ismertté nevelőközössé-

gen belül. 

 

 Kerüljenek dokumentálásra 

újabb megvalósított jó gyakor-

lataink. 

 Kerüljenek akkreditálásra 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 Kerüljenek publikálásra a ki-

dolgozott, megvalósított mód-

szerek, gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevé-

kenységi területek a jó gyakor-

lataink között. 

Bemutatók, rendezvények látogatásával erősítettük egymás munkájának megismeré-

sét, a szakmai tapasztalatcserét. 

 

 

Jó gyakorlatot nem dokumentáltunk. 

 

 

 

 

 

 

Az NTP pályázatok megvalósítását bemutató program füzet jelenik meg. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehet-

séggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehető-

ség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli 

magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a pe-

dagógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség veze-

tők együttműködése rendsze-

resen valósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatá-

si Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közre-

működésével 

 Országos Óvodai Tehetségse-

gítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Ta-

náccsal az együttműködés ke-

retében tehetségnapok, szak-

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódtak be a szakmai 

munkaközösségekben, melyekben aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munká-

jukkal elősegítették a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását.  

 

 

Minden kolléganő 2 munkaközösség munkájában vett részt.  

 

 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás igénylése tanfelügyeleti ellenőrzés előtt, 

után, minősítés előtt. 

 

 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézményi feladatok ellátása 
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mai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 Határon túli szakmai kapcsola-

tok kialakítása 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös Zöld 

Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok be-

nyújtása 3 évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

Pályázat benyújtása 2020.09.05. 

Ügyeskedj a kerékpároddal intézményi rendezvényen való részvétel, azon a napon, a 

délelőtt során Bringatanoda az óvodánk udvarán. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képesek, 

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelé-

sek tárják fel az erősségeket, 

és az egyéni fejlődési lehető-

ségeket. 

 

 Az intézményben dolgozó 

szakértők, szaktanácsadók tá-

mogató szerepe érvényesüljön. 

 Külső szaktanácsadói szolgál-

tatások igénybevétele váljon a 

pedagógusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok önértékelését az intézményi önértékelési kézikönyv alapján 

valósítottuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

POK által biztosított szaktanácsadás igénybevétele. Támogató szerepük a pedagógu-

sok módszertani megújulásában érvényesül. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetség-

gondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi 

óvodában. 

 

 Óvodapedagógusok önmegva-

lósításának vezetői támogatása 

a tehetségműhelyek vezetésé-

ben. 

 Tehetségpont akkreditációra 3 

évenként kerüljön sor. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végezték. 

 

 

3 tehetségműhelyben valósul meg a nagycsoportos gyermekek tehetséggondozása. 

Testi- kinesztetikus, zenei, és logikai területeken. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a 

nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai 

gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

 Gyakornokok mentori felada-

tainak ellátása 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcse-

re váljon rendszeressé 

 Munkaközösségi foglalkozá-

sok keretében bemutató fogla-

kozások tartása. 

 

 

A dokumentálás, ill. a gyakorlati munka megismertetése, szakmai segítése. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt dokumentumok vezetése. 

 

 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Peda-

gógiai Programban megfogal-

mazott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 Humán és tárgyi erőforrásaink 

hatékony kihasználása a célok 

elérése érdekében, a gazdasá-

gosság érvényesítésével. 

Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program célkitűzései mentén halad. Pályakezdő 

óvodapedagógust segítjük. 

Jól átgondolt feladat ellátás. 
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8. Gyermekvédelmi felelős neve:  
Gyökeres Éva 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, ered-

ményei 

 

Süni csoport 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

BéziRajcsányiM

ira 

Autizmus 

spektrum 

zavar 

 

 Kolozsvári Ernőné 

Heti 

2 óra logopédiai megsegítés  

és heti 9 óra kötött többségi pre-

venciós foglalkoztatás 

 Az óvodai csoportban végzett 

tevékenységek során a gyermek 

együttműködő. 

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Csoport neve Óvoda-

pedagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

     

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Popovicsné Nagy Mária 

Csoport létszáma: 15 gyermek 

Foglalkozás időpontja: Hétfő – Szerda 11-11,30 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus a Jókai úti óvodában: Gyökeres Éva 

 

  

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Vezető szakmai 

 munkaközösség 
Posztósné Kovács Éva 

A munkaközösség tevékenysége során az intézmény 

pedagógiai munkáját segítette. 

Lépésről-Lépésre szakmai 

munkaközösség 

Ábrahám Anett 

Gyökeres Éva 

Szabó Erika 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária Erika 

Szele Éva 

A szakmai munkaközösség tevékenysége alatt a kapcso-

latok erősödtek a térségben működő Lépésről-Lépésre 

nevelési programmal dolgozó óvodai intézményekkel. 

Néphagyomány ápolás szakmai 

munkaközösség 
Szabó Erika 

Saját élményű tapasztalás, az ismeretek bővítése valósult 

meg. 

Testnevelés- gyógytestnevelés 

szakmai munkaközösség 

Szabó Erika 

Popovicsné Nagy Mária 

A szakmai munkaközösség munkájával színesítette a 

gyermekek élményszerzését. Az óvodapedagógusok 

szakmai felkészültsége bővült. 

Környezeti nevelés szakmai 

munkaközösség 

Popovicsné Nagy Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Az óvodapedagógusok szakmai ismeretei gyarapodtak, a 

gyermekek élményszerző programokon vehettek részt. 

Kunrózsa szakmai műhely 
Ábrahám Anett 

Szabó Erika 

Előadásukkal emelték az ünnepek hangulatát a város-

unkban. 

Gyöngyvirág szakmai műhely 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Gyökeres Éva 
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13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Posztósné Kovács Éva vezetői óvodavezetés 

Gyökeres Éva 
gyógytestnevelés 

tehetséggondozás 

tartásjavító torna vezetése 

 

 

14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület 
Tehetségműhely  

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Időpont, idő-

keret 

Délutáni Pattogó mozgás Gyökeres Éva 12 gyermek Hétfő: 50 p 

„Így kell járni” zenei Szabó Erika 18 gyermek Kedd:50 p 

Kobakcsalogató logikai-matematikai Posztósné Kovács Éva 12 gyermek Szerda:50p 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 
Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 
Képzés szervezője Képzés finanszírozása 

Ábrahám Anett 
Tehetséggondozás az 

óvodában 

2020.03.04-06. 

30 óra 

Magyar Tehetségse-

gítő Szervezetek 

Szövetsége 

Madarász Imre Egyesített 

Óvoda 

Szele Éva 

A pozitív motivációs 

környezet kialakítása és a 

mozgástanítás korszerű 

megközelítése az iskolai 

testnevelésben: elmélettől 

a gyakorlatig 

2019.11.22. 

2019.11.23. 

2019.11.24. 

30 óra 

Magyar Diáksport 

Szövetség 

EFOP-3.2.8.-16-2016-00001 

Beavatkozások a minőségi 

(inkluzív) testnevelés oktatás 

és képzés megvalósítás 

érdekében c. Európai Uniós 

kiemelt projekt keretében 

 

 

16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.14. 

 
Komposztünnep 

MIEÓ Gépgyár 

Úti”SZIM” Óvoda 

Popovicsné Nagy 

Mária 

A környezettudatos magatartás mélyítése játékos 

tevékenységeken keresztül. 

2019.10.15. 
Fenntarthatóságra nevelés 

a mesén keresztül 

MIEÓ Kuthen Úti 

Óvoda 
Szele Éva 

Környezettudatos viselkedésre, fenntarthatóságra 

nevelés a Mimo és 

Csipekökomesefeldolgozásával, szülők bevoná-

sával, szemléletmódjuk alakításával. 

2019.10.16. 

Környezeti nevelés lehe-

tőségei a fenntarthatóság 

jegyében 

MIEÓ Csokonai Úti 

Óvoda 
Ábrahám Anett 

A környezeti nevelés, a külső világ tevékeny 

megismerése, a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos élmények feldolgozása, a környezet-

tudatosság megalapozása. 

2019.10.18. 

Régi idők nyomában-

hagyományok felidézése a 

fenntartható fejlődés  

érdekében óvodás korú 

gyermekekkel 

 

MIEÓ Zöldfa Úti 

Óvoda 

Gyökeres Éva 

Műhelybeszélgetés keretében bemutatásra kerül-

nek az óvodákban megvalósuló néphagyomá-

nyok, a jeles napok felelevenítése, gyakorlati 

megvalósulása a fenntarthatóság jegyében. 

2019.10.22. 
A mérték, érték az ökoló-

giában-ökológiai szemlé-

MIEÓ Kinizsi Úti 

Óvoda 

Bodnárné Nagy 

Mária 

Az ökológiai lábnyom szerepének megismerteté-

se az óvodás korú gyermekekkel a játékos tanu-
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letformálás lásszervezés módszereinek alkalmazásával. 

 

16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

 

2019. 11.07. 

 

Kis lépésekkel, mesék 

varázsával a fenntart-

ható közösségekért 

A mesevilág és min-

dennapi életünk talál-

kozásai 

Kondor Béla Közös-

ségi Ház  

1181 Budapest, Kon-

dor Béla sétány 8. 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

A Konferencia előadásai és kísérő prog-

ramjai hagyományainkat, meséinket a 

„fenntartható közösségek” gyökereként 

közelíti. 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferen-

cia, program neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.04. 

 

Digitális kompetenci-

ák beépíthetősége a 

pedagógusminősítésbe 

és a pedagógusok 

tanfelügyeletébe. 

Szolnok 
 

Posztósné Kovács Éva 

A köznevelés keretrendszeréhez kapcso-

lódó mérési-értékelési és digitális fejlesz-

tések, innovatív oktatásszervezési eljárá-

sok kialakítása, megújítása. 

2019.10.10. 

Nemzeti Pedagógus 

Kar-Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Szakmai Konferencia 

Kádas Gy. EGYMI, 

5310 Kisújszállás, 

Bajcsy Zs. utca 37. 

Gyökeres Éva 

„A Nemzeti Pedagógus Kar szakmai 

munkájának bemutatása” 

„Paradigmaváltás a köznevelésben” 

„Digitális módszertan az óvodákban és 

iskolákban” 

2019. 11.06. 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Intézményvezetői 

szakmai Fórum 

Karcag, Kisújszállási 

út 45. 
Posztósné Kovács Éva 

Az iskolakészültség/iskolai alkalmasság 

aktuális kérdései, jogszabályi változások 

ismertetése. 

A járási szakértői bizottság diagnosztikai 

kategóriái. 

Kerekasztal beszélgetés: kérdések, hozzá-

szólások. 

2019.11.13. 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszol-

gálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Szakmai Workshop 

 

Karcag, Kisújszállási 

út 45. 

Ábrahám Anett 

Bodnárné Nagy Mária 

Művészetpedagógia (Művészet alapú 

módszerek típusai, szintjei, célcsoportok) 

Művészettel nevelés a gyakorlatban I. 

Művészettel nevelés a gyakorlatban II. 

2019.12.09. 

Oktatási Hivatal 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Tankötelezettséggel 

kapcsolatos tájékozta-

tó értekezlet 

MIEÓ Kuthen Úti 

Óvoda 
Posztósné Kovács Éva 

A hatályba lépő változásokról, valamint a 

szülőket érintő legfontosabb változások-

ról. 

2019.12.10. 

Pedagógiai Fejlesztő 

Fórum EFOP-3.1.3.-

16-2016-00001 Tár-

sadalmi felzárkózási 

és integrációs közne-

velési intézkedés 

támogatása 

MIEÓ Kuthen Úti 

Óvoda 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Tanulási zavarok felismerése, prevenciós 

lehetőségek 

Későbbi életkorban jelentkező tanulási 

problémák hátterében álló mozgáskoordi-

nációs elmaradások felismerése, fejleszté-

si lehetőségei 
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18. Pályázatok megvalósulása 
 

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támo-

gatása (Esélyteremtő óvoda)” kiemelt projekt megvalósítása: 

Cselekvési terv készült, melynek témája az Egészséges életmódra nevelés. 

Kiránduláson vettek részt a gyermekek: 2019.08. 26 gyermek, NEFAG Erdei játszópark és a Bagoly-

vár Vadaspark 

Kulturális programon vettek részt a gyermekek:2019.10.16. 31 gyermek, Az aranyszőrű bárány című 

színházi előadást látták Karcagon, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár mozi 

termében. 

Gyermeki fejlődés nyomon követése két alkalommal. 

Elkészültek a beszámolók a III. és a IV. negyedévről. 

Fejlesztési terv készült a következő három évre vonatkozólag, 2020.06.22-én. 

Az Esélyteremtő projekt megvalósítása még egy kulturális programmal folytatódik, melynek az idő-

pontjáról, később értesülünk. Ennek a programnak a helye, Reptár-Szolnoki repülőmúzeum. 

 

NTP-OTKP-19 pályázat „Kobakcsalogató” logikai-matematikai tehetséggondozó műhely 

2020.03.11-ig a tehetséggondozó tevékenységeket megvalósította. Ezt követően a pályázat további 

megvalósítására 2020.09-11 hóban kerül sor. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team  

Partneri mérő team Szabó Erika 

Ösztönző team  

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Gyökeres Éva 

Ellenőrzés team Posztósné Kovács Éva 

Teljesítményértékelő team Popovicsné Nagy Mária 

 

 

20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 
 

Téma Időpont Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzést végzi 

Csoportnaplók megnyitása 

Pedagógiai tervkészítés 

Felvételi és mulasztási naplók adatainak egyeztetése 

2019.09.18. 

2019.09.19. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Logopédiai csoportok kialakítása 

 
   

SNI gyermekek ellátása 2019.09.19. 
Szabó Erika 

Ábrahám Anett 
Posztósné Kovács Éva 

Könnyített testnevelés-tartásjavító torna 

Csoportok kialakítása, tervezése 

 

2019.10.01. 
PopvicsnéNagy Mária 

Gyökeres Éva 
Posztósné Kovács Éva 

A szakmai munkaközösség vezetők munkaterve 

 
   

Törzskönyvek vezetése 

Októberi statisztika 

 

2019.09.01. Posztósné Kovács Éva Posztósné Kovács Éva 
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Egészséges életmód biztosítása, kialakult szokások (az 

érkezés minőségégnek, mennyiségének és feltételeinek 

ellenőrzése) 

2019.11.06. 

2019.11.07. 

2020.01.22. 

2020.01.23. 

2020.01.24. 

2020.01.24. 

2020.02.17. 

2020.02.18. 

2020.02.20. 

2020.02.21. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Beszoktatás, társas kapcsolatok, közösségi nevelés 

2019.11.18. 

2019.11.19. 

2019.11.20. 

2019.11.21. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Ünnepélyek, rendezvények látogatása 

2019.10.10. 

2019.12.05. 

2019.12.17. 

2020.02.27. 

2020.02.28. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Óvodai szakvélemény 

Tanköteles korú gyermekek véleményei 

Vizsgálati kérelmek 

2020.01.27. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Tanköteles korú gyermekek szakvéleménye 

Vizsgálat végzése 
   

SNI gyermekek ellátásának figyelemmel kísérése 

2019.12.19. 

2020.01.29. 

2020.07.20. 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 
Posztósné Kovács Éva 

Szakmai munkaközösség vezetők, szakirányú végzett-

séggel rendelkezők és tartásjavító tornát végző óvoda-

pedagógusok munkájának figyelemmel kísérése 

2019.12.20. 

2020.02.11. 
Popovicsné Nagy Mária Posztósné Kovács Éva 

Terv-eredmény: beszámoló a nevelési eredményekről 

tagintézmények munkájáról 
2020.08. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Szakmai munkaközösség vezetők beszámolója a neve-

lési évben folytatott munkáról 
   

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok beszámo-

lója az éves munkájáról 
2020.07.20. 

Popovicsné Nagy Mária 

 

 

Posztósné Kovács Éva 

Szakirányú végzettséggel rendelkező óvodapedagógu-

sok szakmai beszámolója 
2020.07.20. Gyökeres Éva Posztósné Kovács Éva 

Gyermekvédelmi felelősök beszámolója az éves mun-

káról 
2020.07.20. Gyökeres Éva Posztósné Kovács Éva 

SNI egyéni fejlesztő naplók 

BTMN egyéni fejlesztő naplók 
2020.07.20. 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 
Posztósné Kovács Éva 
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21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések  
 

A rendkívüli szünetben biztosítottuk a dolgozó szülők gyermekeinek az ellátását. Az első hetekben 

egy esetleg kettő gyermek vette igénybe az óvodai ellátást. A harmadik hét után növekedni kezdett az 

érdeklődés. A gyermekeket kettő óvodapedagógus látta el (Posztósné Kovács Éva, Popovicsné Nagy 

Mária). 

A „Karcagi óvodások tarka-barka percei” munkacsoportban 4 óvodapedagógus vett részt (Szele Éva, 

Gyökeres Éva, Szabó Erika, Ábrahám Anett). Az óvodai csoportokban az óvodapedagógusok zárt 

facebook csoportot kezdeményeztek, melybe a szülők örömmel kapcsolódtak be. A gyermekek szüle-

ivel ott tartották a kapcsolatot. 

Óvodai étkezést biztosítottunk azon gyermekek részére, akik felügyelete otthon megoldott volt, és a 

szülő igényelte az étkezés biztosítását. Számuk tíz és húsz gyermek között mozgott. Az állami gon-

dozott gyermekek közül az első két hét után már rendszeresen hárman vitték el az ebédet (5 állami 

gondozott gyermek jár óvodánkba). A halmozottan hátrányos gyermekek közül rendszeresen nyolcan 

vitték el az ételt (26 HHH összesen). 

Az ügyelet keretében a gyermekek ellátása mellett szigorúan betartottuk a fertőtlenítés, és a higiéniai 

szabályokat. Az óvoda épületében megkezdtük a tisztasági meszelést, a gyermekek által használt 

játékok és más eszközök fertőtlenítő tisztítását. A dajkák lelkiismeretesen végezték munkájukat. 

A szájmaszkok varrásában Bodnárné Nagy Mária vett részt a rendkívüli szünetben. Elkészültek a 

csoport szobákba a hiányzó funkció táblák, a tevékenységek megvalósításához a mese illusztrációk, 

társasjátékok, a ballagó gyermekek számára a kitűzők. Ezeket Széll Ágnes készítette. 

Ez idő alatt készült a zenei NTP pályázat, a „Zöld óvoda” pályázat egy része és az óvodai leltározás-

hoz készülve az ellenőrzések, a tárgyi eszközök számbavétele is. 

 

 

22. Intézkedési terv megvalósulása  
 

Intézményi tanfelügyelet eljárás - Intézkedési tervben meghatározottak közül: 

- Egészségfejlesztő tervek megjelenése a csoportnaplókban, megvalósítása a projektekben. 

Az egészségfejlesztő terv, az egészségnap tervezése megtörtént. A megvalósítás 2020. októ-

ber hónapjában.  

Az egészségfejlesztő tervek a csoportnaplókban megtalálhatók, megvalósultak projektekben 

feldolgozásban. 
 

A Takács Péter úti óvoda 2019/2020 nevelési évre vonatkozó fejlesztési terve 

 

Fejlesztési célok: 

 A csoportszobák esztétikai szempontból való fejlesztése.  

 A tevékenységközpontok tárgyi feltétele bővüljön. 

 A szocializációt elősegítő funkciótáblák alkalmazása valósuljon meg. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikációs csatornák erősödjenek.  

 Az azonos programmal működő óvodákkal történő kapcsolattartás, közös programok bő-

vüljenek.  

 Valósuljon meg az egymástól való tanulás.  

 Más intézményekkel való kommunikációs csatorna keresése. 
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Fejlesztési feladataink: 

 A csoportszobák dekorációjának fejlesztése, melyek teret engednek a funkciótáblák elhe-

lyezésének. 

 A tevékenységközpontok kialakítása során figyelmet fordítani a bővíthetőség lehetőségé-

re. 

 Vásárlás: Építőkockák, festőállványok, homok-víz asztalok. 

 Az óvodapedagógusok a napi teendők figyelembe vételével törekedjenek arra, hogy he-

tente-kéthetente pénteken megbeszéljék a projekt megvalósításával kapcsolatos tapaszta-

lataikat, a következő hétre vonatkozó feladatokat. 

 Az óvodapedagógusok kezdeményezzenek beszélgetést a szülőkkel a projekt megvalósí-

tásával kapcsolatban. A szülők javaslatait, ötleteit vegyék figyelembe a projekt feldolgo-

zása során. 

 Megfelelő lehetőség biztosítása a hospitációra. Előzetes megbeszélés alapján, igény sze-

rint látogassanak foglalkozást az óvodapedagógusok. 

 Az óvodánkban, témájában azonos projektek jelenjenek meg a csoportokban.  Segítsék az 

egymástól tanulást, a már elkészült eszközöket más csoportok tudják hasznosítani. 

 

Eredmények: 

 A csoportszobák tiszták, rendezettek, szép, új bútorokkal berendezettek. 

 A tevékenységközpontok tárgyi feltételei bővültek, az Esélyteremtő pályázatban való részvé-

tel kapcsán lehetőségünk adódott a játék eszközök bővítésére. Ennek keretében sikerült olyan 

eszközöket beszerezni, melyek a tevékenység központok eszközkészletét bővítette. A tevé-

kenység központok kialakítása lehetővé teszi a bővíthetőséget, a tér nagyságának megváltoz-

tatását. Vásárlás: homokvíz asztal vásárlására került sor. 

 A funkciótáblák kikerültek minden csoportban. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás erősödött, jól működnek a kommunikációs csatornák. 

 Az azonos programmal működő óvodákkal való találkozást a szakmai munkaközösség által 

valósult meg. Az éves találkozón minden óvodapedagógus rész vett. 

 Az óvodapedagógusok látogatják a bemutató foglalkozásokat egy egy szakmai rendezvény 

sorozat alkalmából. Ezeken az alkalmakon szakmai tudásuk bővül, megvalósul az egymástól 

való tanulás. Az óvodapedagógusok kétheti váltásban, kétheti projektekben tervezve fejlesztik 

a gyermekeket, közöttük a megbeszélés, projekt megvalósítására való felkészülés, az egymás-

tól tanulás megvalósul. A szülőkkel való megbeszélés, melyek a projektek feldolgozásához 

szükséges elindult, fejlődik. A szülők örömmel és saját ötlettel kapcsolódnak be az ünnepek-

hez kapcsolódó projektekbe, a munka délelőttökbe. Saját ötletet hoznak, segítenek a megvaló-

sításban, az SZMK szülők ebben élenjárnak. Az óvodai csoportokban jellemző, hogy azonos 

vagy témájában hasonló projektek valósulnak meg. Ez segíti az egymástól való tanulást, a ta-

pasztalatok átadását. Az elkészült eszközök, kellékek az óvoda valamennyi csoportját kiszol-

gálja. 

 A város iskoláival nő a kapcsolattartás. A tehetséggondozó műhelymunkák alkalmával az 

óvodás gyermekek ellátogatnak az iskolások foglalkozásaira. Az alkalmak a három tehetség-

gondozó műhely kapcsán egyre szaporodnak. 

  

Posztósné Kovács Éva 

tagóvoda vezető 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: Táncsics krt. 19. Óvoda 

 

 

 
 

 

 

 

Készítette: Kunné Nánási Mónika 

 

 

 

2020. 
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1. Óvodai nyitvatartási ideje:  
6:00-18:00 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, óvo-

dapszichológus) 

13 13 

Dajka létszám 6 6 

Pedagógiai asszisztens létszám 2 2 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma   

Fűtő-karbantartó létszám 1 1 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma 0 0 

Gyermek létszám összesen 142 145 

Étkező gyermekek száma összesen 140 143 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  130 133 

Óvodás gyermekek száma 2 2 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3 3 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyer-

mekek száma 

3 3 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti a 6. 

életévét) 

50 52 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek létszáma 17 17 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2 2 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 17 18 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 0 0 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 
Egyéb dolgozó 

Pillangó csoport 

 

 

Süni csoport 

 

 

 

Napraforgó csoport 

 

 

 

Napocska csoport 

 

 

Katica csoport 

 

 

Margaréta csoport 

 

 

22 fő 

 

 

25 fő 

 

 

 

23 fő 

 

 

 

22 fő 

 

 

25 fő 

 

 

25 fő 

22 fő 

 

 

25 fő 

 

 

 

24 fő 

 

 

 

23 fő 

 

 

25 fő 

 

 

26 fő 

Cseppentő Lajosné 

Kis Anikó Krisztina 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Kovácsné Vadai 

Viktória 

 

Kunné Nánási Mónika 

Kun-Makai Mária Ildikó 

Rauschenberger Gáborné 

 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

Kovácsné Laczikó Tímea 

Gyarmati Adrienn 

 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

 

Lesják Brigitta 

Bede Ágnes 

 

Mándoki Ferencné 

 

 

 

Nagyné Molnár 

Mónika 

 

 

Bilincsiné Sebők 

Ágnes Zsuzsanna 

 

Tóth Andrea 

 

 

Kerekes Andrea 

Györfi Imréné 

Böszörményi 

Anett 
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3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

Az óvoda épület lábazatának teljeskörű javítása  

Fedett terasz festése  

Óvoda udvari játékainak festése  

Kerti padok, ülőkék festése  

II. csoport mennyezetének javítása, csoport szoba festése  

Bejárati kapu, biciklitárolók festése  

Biciklitároló faház festése  

Kiscsoportos babaház tetőszerkezetének javítása  

Babaszobák festése  

Udvari fúrott kút lábazatának betonozása  

Mosógép javítása  

Konyhában a csaptelep javítása  

Udvari babaházak drapériájának elkészítése, megvarrása  

 

 
Eszközbeszerzések Megjegyzés 

50 db gyermekfektető  

180 db mély tányér  

180 db lapos tányér  

180 db csemegés tányér  

150 db kanál  

150 db villa  

150 db kés  

150 db műa. pohár  

20 db tálca  

30 db szedő-merő kanál  

38 db 2,2 l tál  

31 db 1,5 l tál  

21 db papucs  

3 db lábtörlő  

76 db pléd  

 75 db ágyneműhuzat  

 75 db kispárnahuzat  

 30 db abrosz  

 1 db vasaló állvány  

4 db ruhaszárító állvány  

17 db felnőtt népviselet – Gyöngyvirág felnőtt néptánccsoport  

1 pár Gumicsizma  

1 db munkásnadrág és munkáskabát  

1 pár munkavédelmi bakancs  

1 pár esőruha  

2 db tűzoltó készülék  

1 db szőnyeg a nevelőibe  

2*20.000 Ft vizuális eszköz csoportonként  

Ipari porszívóba való porzsák 1 doboz  

tisztítószer folyamatosan  

felület és kéz fertőtlenítő a rendkívüli nyitvatartás idején  

1 db hosszabbító  

csoportonként 12.00 Ft értékű mesekönyv – 54 db Alapítvány által 

Mozgásfejlesztő egységcsomag- football BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által 
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4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019. szeptem-

ber 17. 

1. A 2019/20-as nevelési év terve-

zett eseményeinek megbeszélése, 

időpontok, felelősök kijelölése. 

Szabályzatok, munkaköri leírások 

átnézése, belső szabályok megbe-

szélése 

Szülői értekezlet tartalmi elemeinek 

megbeszélése 

22 fő, az óvoda alkalmazotti 

köre 

Az első munkatársi értekezleten 

a nevelési év kezdéshez kapcso-

lódó feladatokat beszéltük át, az 

előttünk álló időszak eseménye-

it, az éves munkatervben meg-

határozott feladatokat, azok 

felelőseit, akik szervezői az 

aktuális feladatok zökkenőmen-

tes megvalósítását. 

2020. 02.10. 

2. Az első félév értékelése, a 2. 

félév aktuális teendőinek áttekinté-

se, időpontok, felelősök kijelölése. 

21 fő az óvoda alkalmazotti 

köréből 

A második munkatársi értekez-

let alkalmával röviden áttekin-

tettük az elmúlt időszak ered-

ményeit, nehézségeit, mi oko-

zott gondot a közösségünknek, 

melyek azok a területek, ahol 

szükséges változtatnunk az 

eredményes együttműködés 

érdekében a közeljövőbe. 

Megbeszéltük a második félév 

feladatai, eseményeit, előttünk 

álló programjait, rendezvényeit. 

 

Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 
Résztvevők 

száma 
Megvalósulás 

Összevont 

szülői értekez-

let-kis csoport 

2019. szeptember 

24. 

Pedagógiai programunk bemutatása 

valamint a Házirend megismerteté-

se a szülőkkel. Az óvodánkban 

dolgozó óvodapedagógusok és a 

nevelő – oktató munkát segítő 

kolléganők bemutatása. Partnereink 

tájékoztatója: hitoktatás,  

Óvodánk beszokatásának gyakorla-

ta. A nevelési év első félévében 

várható események, programok 

ismertetése, szülőkkel közös, nyílt 

rendezvényeink megbeszélése. 

51 fő Megtartottuk a tervezett 

időpontban. Az újonnan 

érkezett gyermekek szülei 

nagyon érdeklődőek, aktív 

résztvevői voltak a szülői 

értekezleten. 

Összevont 

szülői értekez-

let – nagy 

csoport 

2019. december 11. A köznevelési törvény módosítása – 

végrehajtási rendelet értelmezése. 

12 fő Az értekezlet a meghirde-

tett időpontban megvaló-

sult. A szülők nagyon 

várták már az iskolakez-

déssel kapcsolatos új 

információkat melyek 

nagyban befolyásolták 

döntéseiket. 

Összevont 

szülői értekez-

let – középső 

csoport 

2020. január 23. A nevelési év első félévének értéke-

lése. Szülők tájékoztatása az iskola-

érettség kritériumairól szakember 

segítségével. A második félév 

programjai, rendezvényei. 

49 fő A megvalósult összevont 

szülőértekezlet iránt nagy 

létszámban érdeklődtek a 

szülök. A meghívott elő-

adó személye és az iskola-

érettségről szóló előadás 

felkeltette érdeklődésüket. 
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Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma Résztvevők 

száma 

Megvalósulás 

2019. 09.18. 

2019. 09.24. 

2019. 09.26. 

2019. 09.30. 

A csoport bemutatása. Pedagógiai programunk 

által kidolgozott nevelési tervek céljaink, felada-

taink bemutatása. A csoport belső szabályainak 

megbeszélése. SZMK tagok választása. 

 

A szülők megismerték az óvodapedagó-

gusok által tervezett nevelési terveket, 

pedagógiai célokat, feladatokat. Megvá-

lasztásra kerültek az SZMK tagok. 

2019. 12.11. 

2020. 01.22. 

2020.01.23. 

2020. 01.27. 

2020.01.30. 

1. félév nevelési céljainak, feladatainak megva-

lósítása, értékelése, a csoportokra váró további 

feladatok, programok megbeszélés. A szülők 

által megfogalmazott kérdések, kérések megvá-

laszolása. Az SZMK tagok beszámolója az I. 

félévben az SZMK tagok által szervezésre került 

programokról. 

 

Az óvodapedagógusok tájékoztatták a 

szülőket arról mit sikerült megvalósítani-

uk, elérniük a nevelési tervekből. Mire 

kell nagyobb hangsúlyt fektetni a II. 

félévben. Részletesen átbeszélték a far-

sangi mulatságok megvalósulását, illetve 

a II. félév programjainak várható időpont-

járól is tájékoztatást kaptak a szülők. 

2020. 05. 

A nevelési év értékelése. A szülők tájékoztatása 

a csoport életéről. A nevelési évet lezáró prog-

ramok megbeszélése. (Anyák napi köszöntő, 

Pünkösd, Évzáró, Ballagás, Gyermeknap), 

SZMK tagok beszámolója a nevelési év esemé-

nyeiről. 

 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szülői 

értekezletet nem tudtuk megtatani. A 

szülők folyamatos tájékoztatása a csopor-

tok zárt facebookján valósult meg. 

 

 

5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

Augusztus 

20.  

 

Október 23. 

Minden csoportunkban-

projektrendszerben 

dolgozták fel az óvoda-

pedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 15. Nemzeti ünnepünkön óvodánk csoportjai ellátogat-

tak a Karcag város főutcáján található Petőfi és Kossuth szo-

borhoz, ahol elhelyezték a saját kezűleg elkészített nemzeti 

jelképeiket.  

 
 

Nemzeti összetartozás napján az óvodában lévő gyermekeknek 

játékos mozgásos feladatokat szerveztek az óvodapedagógusok. 

 

Az óvodában lévő gyermekekkel elsétálunk a Szent István 

szoborhoz. 

 

A nagycsoportos óvodásaink elsétáltak a főtérre, ahol megte-

kintették Városháza falán lévő emléktáblát. 
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2019. 12. 06. Mikulás várás Óvodapedagógus 

Hagyományainkhoz híven minden csoportban megtörtént a hangula-

ti ráhangolódás. Óvodánkba is ellátogatott a Télapó, aki a szülők 

által elkészített csomagokat osztotta ki a gyerekeknek csoporton-

ként. A gyerekek az óvó nénikkel közösen verssel, dallal várták a 

télapót, majd egyenként bemutatkozva vették át a csomagot. Végül 

készült minden csoportról egy-egy közös fénykép melyen a Télapó 

is jelen van.  

 

 

2019.12. 
Advent- Kará-

csony 
Óvodapedagógus 

A főtéren felállított fenyőfát az óvodánk gyermekei díszítették fel a 

saját készítésű díszekkel, mely üde színfoltja volt a főtérnek. 

 

Tervezés 

Megvalósítás Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős 

Gyermekek névnapja óvodapedagógusok 

Minden csoportunkban hagyomány a gyermekek név és születés-

napjának megünneplése. Az ünnepeltet verssel, dallal köszöntik 

csoporttársai, az ünnepelt pedig blokkal igazolt süteménnyel, gyü-

mölccsel, üdítővel vendégeli meg társait. 

 

Gyermekek születésnapja óvodapedagógusok 

Ünnepek   



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

257 

 

2020. február 2. -

4. hete 
Farsang Óvodapedagógus 

Minden csoport megünnepelte a tél elűzését. Hétköznap, zárt ren-

dezvényként játékos tevékenységek forgatagában, (verseltek, dalol-

tak, vetélkedő részesei lehettek) töltöttek el kellemes délelőttöt a 

gyerekek. 

 
 

 
 

 

2020.06.02. Gyermeknap Óvodapedagógus 
Az óvodába érkező gyermekek számára játékos, mozgásos feladato-

kat terveztek a kolléganőim gyermeknap alkalmából az udvaron. 

2020.05. 2. hete Anyák napja Óvodapedagógus 
Anyák napi köszöntés ebben a nevelési évben a kihirdetett 

veszélyhelyzetmiatt nem valósult meg óvodánkban. 

2020. 05.27.-

05.28. 
Évzáró Óvodapedagógus 

A betervezett időpontban nem valósult megaz évzáró, ballagási 

ünnepség, bár ebben az időszakban már újra nyitott óvodánk, de a 

gyermekek körülbelül 50% vette csak igénybe az óvodai ellátást. 

Valamint az érvényben lévő szigorítások nem tették lehetővé, hogy 

nagyobb létszámú rendezvényt tartsunk óvodánkban. A gyermekek-

től a nyár folyamán a Szélmalmifogadóházban valamint játszóház-

ban búcsúztak el kolléganőim. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel rész-

program szerint 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Szüret 2019. 10. 02. 

Kunné Nánási 

Mónika, Gyarmati 

Adrienn, Kovácsné 

Laczikó Tímea 

Az óvodánk udvarán nyílt rendezvényként valósult meg a hagyomá-

nyos szüreti mulatság. A szüreti hangulatot a Katica csoportos gyer-

mekek műsora teremtette meg, majd a gyermekek a csősz bácsitól, 

rövid kis versükkel válthatták ki gyümölcskosarukat, melyet a ren-

dezvény végén elfogyaszthattak. A hangulatos szüreti műsor után az 

óvó nénik kézműves tevékenységeket ajánlottak fel a gyermekeknek, 

melyekbe szüleikkel közösen kapcsolódhattak be. 

 

Pünkösd 

 

2020. 05. 20. Kunné Nánási 

Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné, Kun-

Makai Mária Ildi-

kó, Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Ko-

vácsné Vadai 

Viktória 

Ebben a nevelési évben a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem való-

sult meg óvodánkban. 

Komázó 2020. 05. 08. 
Kunné Nánási 

Mónika 

Ebben a nevelési évben a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem való-

sult meg óvodánkban. 

Galériaavató - Évszaki 

koncertek 

2019. 09. 25 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 12. 04. 

 

 

 

 

 

 

2020. 03. 23. 

Nagyné Varga 

Csilla, 

Perge Tiborné, 

 

 

 

 

 

 

 

Rauschenberger 

Gáborné, 

Kun- Makai Mária 

Ildikó, 

 

 

 

Gyarmati Adrienn, 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Ebben a nevelési évben kettő alkalommal szerveződött meg a Galé-

riaavató évszakonként.  

Ősszel a fából faragott Kunkapukat tekinthették meg az érdeklődők. 

 
Télen egy Püspökladányi születésű amatőr alkotó 

művészBojtorGábornéalkotásaiból készült kiállítás tekinthettek meg 

gyermekeink és hozzátartozóik. 

 
Tavaszi galériaavató rendezvényünket a kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt nem tartottuk meg. 

A Galéria megnyitókat a Kunrózsa kamarakórus énekes előadása 

tette még hangulatosabbá 
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Lucázás 

 
2019.12.13. 

Rauschenberger 

Gáborné 

Kun-Makai Mária 

Ildikó 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Mindkét középső csoport nagy lelkesedéssel készült a Luca napi 

néphagyományok felidézésére. Mind a két csoport rövid műsort adott 

elő a komacsoportoknak, ahol a hagyományoknak megfelelően elűz-

ték a rontást és a boszorkányokat. 

Egy gyermek egy 

palánta 

csoportban 

dolgozó 

óvoda- 

pedagógusok 

2020. április 22. 
Ez a programunk a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem valósult 

meg. 

 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Karácsonyváró 

2019.12.18. Kunné Nánási 

Mónika, Nagyné 

Varga Csilla, 

Kun-Makai 

Mária Ildikó 

 

 

 

A Karácsonyváró délelőttünkön óvodánk valamennyi kisgyermeke és 

dolgozója a VI. csoportban gyűlt össze, ahol meggyújtottuk közösen 

az adventi koszorú 4 gyertyáját. Az óvó néniknek köszönhetően ének 

és mese előadás részesei lehettek a gyermekek.  

 
Munkadélutánok 

Hulladékcsökken-tési 

hét 

2019.11.3. hete 
Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Az alkotó kézműves délutánokat az óvodapedagógusaim minden 

alkalommal valamilyen jeles naphoz, ünnepi alkalomhoz kötötték. 

Minden csoportunkban legalább egyszer szerveződött ilyen alkalom a 

szülők bevonásával. A délutánok nagyon kellemes hangulatban teltek 

és örömmel tölt el bennünket hogy a szülők részéről is igen nagy volt 

az érdeklődés a program iránt. 

 
 

 
 

 

Karácsonyi 2019.12.11. 

Cseppentő La-

josné, Kis Anikó 

Krisztina 

Farsangi 2020. 02. 13. 

Rauschenberger 

Gáborné, Kun-

Makai Mária 

Ildikó 
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Tavaszi- „Játszd 

újra!” kiállításhoz 

kapcsolódó 

2020. 03. 12. 

Gyarmati Adri-

enn, Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Nagyné Varga 

Csilla, Perge 

Tiborné 

Sajnos a kihirdetett veszélyhelyzet miatt ez a programunk nem való-

sult meg óvodánkban. 

Anyák napi 

2020.04. 30. 

2020. 05. 05. 

2020. 05. 06. 

2020. 05. 07. 

óvodapedagógu-

sok 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt az anyák napi köszöntések nem 

valósultak meg az óvodán belül. 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes világnap 2019.09.20. 

Nagyné Varga 

Csilla, Kovács-

né Laczikó 

Tímea 

Óvodánkban az ünnepek, jeles napok színesebbé tették a gyermekek 

mindennapi életét. A hagyományaink ápolására, megőrzésére nagy 

hangsúlyt fektetünk. A tevékenységek szervezésénél figyelembe 

vettük a gyermekek fejlettségét, életkori adottságait.Autómentes 

világnap alkalmából megkértünk minden gyermeket szülőt, hogy ha 

lehet gyalogosan vagy kerékpárral érkezzenek óvodánkba. Az álla-

tok világnapján ellátogattak gyermekeink a Kunlovardába, 

aholazállatokatmegtekinthették, valamint kutyás bemutatót szervez-

tek kolléganőim a gyermekek részére. 

 

 
 

 

 
 

 

Márciustól kezdődően a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a jeles 

napokról nem tudtunk megemlékezni az óvodában. 

Állatok Világnapja 2019.10.04. Mándi Katalin 

Víz Világnapja 2020.03.20. 
Kovácsné 

Laczikó Tímea 

Föld Napja- „Egy 

gyermek egy palán-

ta!” akció 

2020.04.22. 
Kun- Makai 

Mária Ildikó 

Madarak-fák napja 2020.05.15. 
Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Környezetvédelmi 

világnap 
2020.06.05. Perge Tiborné 

 

 

 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

261 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Rendezvény megneve-

zése 

Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ügyeskedj a kerék-

pároddal!” játékos 

„vetélkedő” 

2020.09.20. 
 

 

A Környezeti munkaközösség egész napos programot szervezett, 

amelyre délelőtt több csoportban érkeztek az óvodánk nagycsoportos 

gyermekei.A felállított állomásokonügyesen oldották meg a közle-

kedéssel kapcsolatos érdekes feladatokat. 

 
A rendezvény délutáni részében a szülőkkel együtt kerékpárral ér-

keztek és járták végig a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos állo-

másokat gyermekeink. Pályázati eszközbeszerzéssel számos új esz-

köz segítette a munkaközösség munkáját. 

Karcag Város Önkormányzatától pedig futóbicikliket vehettünk át a 

város főterén. 

 
 

 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

2019.10. 

09. 

Kovács Mariann 

Eszter 

Nagyné Varga 

Csilla, Gyulainé 

Nagy Zsuzsan-

na, Kovácsné 

Laczikó Tímea 

 

 

A játékos sportvetélkedőn kolléganőm Kovács Mariann Eszter tartot-

ta a bemelegítő mozgásos gyakorlatokat. 

Óvodánk csapatát Nagyné Varga Csilla és Kovácsné Laczikó Tímea 

óvodapedagógusok készítették fel a megmérettetésre. Nagyon büsz-

kék vagyunk az óvodásainkra, hiszen méltón képviselték óvodájukat 
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Ovigála 2019.11.16. 

Nagyné Varga 

Csilla, Perge 

Tiborné 

Az Ovigála intézményi rendezvényen a Margaréta nagycsoport 

képviselte óvodánkat. A rendezvény nyitó műsorszáma Magyaror-

szág az én kedves szép hazám…. címet kapta. 

A gyermekeket Perge Tiborné és Nagyné Varga Csilla kolléganői 

készítették fel. 

A hófehér ruhába öltözött kislányok piros zöld színű kendőkkel 

nagyon látványos mozgásformákat jelenítettek meg a színpadon. A 

műsorszám csúcspontja Bezsella Regina szóló éneke volt. Bájos 

tiszta énekhangjával teljesen elvarázsolta a nézőközönséget. 

 

 

Jó gyakorlatok beve-

zetése, adaptációjának 

segítése 

2020.03.09. 

Gulyás Ferenc-

né 

Kunné Nánási 

Mónika 

A délután folyamán a városunkban működő különböző fenntartású 

általános iskolák vezetői mutatták be az intézményükben évek óta 

működő jó gyakorlataikat. 

Tehetséges gyermeke-

ink nyomon követése 

KTTT 

2020.03.11. 
Nagyné Varga 

Csilla 

Óvodánk Margaréta csoportjába járt Tóth Hanna akinek szerteágazó 

kiemelkedő képességeire már óvodás korban felfigyeltek az óvó 

nénik. Nagyné Varga Csilla kolléganőm mutatta be Hanna életútját. 

A kerekasztal beszélgetésre meghívta Hanna szüleit, valamint az 

általános iskolai volt osztályfőnökét is. 

Aprólábak 2020.04.03. 

Kis Anikó 

Krisztina 

Kunné Nánási 

Mónika A kihirdetett veszélyhelyzet miatt ezeket a rendezvényeket nem 

lehetett megszervezni. 

Pedagógus napi ren-

dezvény 
2020.06.19. 

Gulyás Ferenc-

né 

Kunné Nánási 

Mónika 

 

 

6. Óvodák kapcsolatai 

Partnerek Cél Tartalmi megvalósítás 

Intézményen belül tag-

óvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása, intézményi jó gyakorlatok 

intézményen belüli átadása, egymás-

tól tanulás. 

 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása 

 

Az azonos programmal dolgozó óvodákkal szorosabb 

kapcsolatot ápolunk, hiszen pedagógiai programunknak 

köszönhetően vannak közös programjaink pl.: Népmese 

napja, Komázó. Sajnos a Komázó rendezvényünk ebben 

a nevelési évben is elmaradt a március 16 -án elrendelt 

rendkívüli nyitvatartás miatt. 

 

A többi tagóvodával is jó a partneri kapcsolatunk. Egy-

más rendezvényeit rendszeresen látogatjuk. 

A tagóvodák által ősszel szervezett bemutató foglalkozá-

sain részt vettünk. Ezen alkalmak során tudunk egymás-

tól tanulni, egy-egy módszertani ötletet, jó gyakorlatot 

átvenni. 

 

Mindannyian munkaközösségek tagjai vagyunk, az ott 

szerzett ismereteket egymásnak átadjuk, mindennapi 

munkánk gyakorlatába beépítjük. 
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Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlő-

déséről. 

 

Vélemények, szülői igények, vissza-

jelzések fogadása. 

Ebben a nevelési évben a március 16-án elrendelt rend-

kívüli nyitvatartás miatt a beiratkozást rendhagyó módon 

a szülőkkel való személyes találkozás nélkül valósult 

meg. Ennek következtében a környezettanulmányok sem 

valósultak meg. A nevelési év folyamán a szülőkkel 

sikerült őszinte bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani. 

Szívesen vettek részt nagy létszámban a szülői értekezle-

teken, rendezvényeinken. 

 Problémák esetén bizalommal fordulna hozzánk, javas-

latainkat elfogadják. Ebben a nevelési évben is igyekez-

tek kolléganőim ellátogatni minél több családhoz. 

A nevelési év elején minden csoportban megválasztották 

az SZMK tagokat, akikkel októberben egy SZMK gyűlés 

alkalmával állítottuk össze óvodánk SZMK munkatervét. 

Az SZMK tagok folyamatosan tájékoztatják a csoportok 

szülői közösségét. 

Minden csoport működtet saját zártkörű facebook oldalt 

az információ áramlás elősegítése, gyorsítása érdekében. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megálla-

podás alapjánszoros kapcsolat kiala-

kítása 

Ebben a nevelési évben kevés (5) gimnáziumi tanuló 

teljesített közösségi szolgálatot az óvodában. Óvodape-

dagógusaim szívesen fogadják a közösségi szolgálatot 

teljesítő tanulókat, hiszen többen közülük óvodásaik 

voltak. A tanulók könnyen bekapcsolódnak az óvoda 

által gyermekeknek biztosított tevékenységekbe. Az 

óvónők útmutatása mellett, segítették, gazdagították a 

gyermekek nyári élet tevékeny megvalósulását.  

Óvoda- Általános Isko-

lák 

 

 

 

 

Az óvodából az iskolába való beil-

leszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása. A pedagógiai módszerek, eljá-

rások összehangolása. 

Az iskolák által szervezett rendezvényeken igyekeztünk 

megjelenni, Minden iskolába elmentek az óvó nénik az 

első osztályos tanulók bemutató óráira. 

 

Rendezvényeinkre rendszeresen küldtünk meghívókat és 

örömmel tapasztaltuk, hogy el is fogadták meghívásun-

kat az iskolák és képviseltették magukat. 

Óvoda - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

 

Minden tagóvodai rendezvényünkre, szakmai progra-

munkra küldünk a Fenntartónak meghívót. Örömmel 

tapasztaljuk, hogy a megvalósult programjainkon jelen 

voltak az önkormányzat képviselői. 

 

A folyamatos információ csere és a tartalmi munka 

szakszerű megismertetése, az intézményvezetői kapcso-

lattartás által, Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasz-

szony személyesbejárása, és a helyi média interjúi által 

történt meg.  

A bizottsági üléseken részt vesz kolléganőm. 

Óvoda – JNSZM Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavarral, 

magatartásproblémával küzdő gyer-

mekek fejlesztése, illetve számukra a 

legmegfelelőbb iskolatípus megvá-

lasztása. Pszichológus által gyere-

keknek és szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való együtt-

működése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

Ebben a nevelési évben 1 kisgyermek esetében kértünk 

komplex vizsgálatot, melynek eredménye, hogy gyer-

mekünk BTMN diagnózist kapott. Iskolaérettségi vizs-

gálatra 11kisgyermeket küldtünk el. Nekik még egy évig 

folytatódik óvodai nevelésük. Szakmai tanácskozásokon, 

megbeszéléseken rendszeresen részt veszünk. Folyama-

tos a szakmai kapcsolatunk a logopédusokkal, gyógype-

dagógusokkal. 

Óvoda JNSZM Szak-

szolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intéz-

ménye 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátása az óvodában a szakértői 

vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – oktatási 

intézményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek felül-

vizsgálati időpontját, szükség esetén küldjük gyermeke-

inket a sajátos nevelési igény megállapítása, illetve 

szakszerű ellátása céljából. Ebben a nevelési évben 2 

gyermek felülvizsgálata valósult meg. A Napraforgó 

csoportban 1 kisfiú felülvizsgálata során kiderült, hogy 

nem integrálható, így áthelyezésre került egy speciális 

óvodába Kisújszállásra.  A szakemberek által javasolt 

fejlesztési tartalmak figyelembevételével készítették el 

fejlesztési terveiket az óvodapedagógusaim. 
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Óvoda – Oktatási Hiva-

tal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzé-

sek alkalmával pedagógiai módsze-

rek, eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájéko-

zódás, bekapcsolódás. 

A szolnoki POK által felkínált továbbképzéseken szíve-

sen vesznek részt kolléganőim, bár ebben a nevelési 

évben a járványügyi veszélyhelyzetnek köszönhetően 

egy tanfolyamba sem sikerült bekapcsolódni. A Bázisin-

tézményi munkatervben márciusra bekerült a Naprafor-

gó csoport bemutató foglalkozása, mely sajnos szintén a 

kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem valósult meg. Így 

kolléganőim csak résztvevőként voltak jelen a Bázisin-

tézményi rendezvényeken. A konferenciákon rendszere-

sen képviseltük óvodánkat. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjóléti 

szolgálat, Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos 

és veszélyeztetett helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek 

képviselete, segítése. 

Óvodánk gyermekvédelmi felelőse nagyon jó szakmai 

kapcsolatot épített ki a gyermekvédelem szempontjából 

a Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Gyámhivatallal. 

A családsegítő Központ által szervezett konferenciákon, 

esetmegbeszéléseken az őszi és téli időszakban rendsze-

resen képviselte óvodánkat. A rászoruló családok részére 

feltérképezzük az esetleges támogatási lehetőségeket. 

Éves szinten kettő beszámolót készített a gyermekvé-

delmi feladatokról. A kolléganőivel közösen több alka-

lommal volt kint családlátogatáson, az északi telepen. A 

gyermekvédelmi munkáját nagyban segítette a szociális 

munkatárs, aki minden hétfőn 2 órában van jelen óvo-

dánkban. 

Óvoda – Kulturális és 

Közművelődési Intéz-

mények 

 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében 

Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

Ebben a nevelési év 2 alkalommal látogattunk el a Déry-

né által szervezett színházi előadásaira. 

Nagycsoportos óvodásaink az ősz folyamán meglátogat-

ták az időszakos kiállításokat. A gyermek 

karácsonyonvárosi programon kolléganőim kézműves 

tevékenységek vezetés vállalták. A nyári időszakban 

2alkalommal voltak óvodásaink a Györffy István Nagy-

kun Múzeumban, ahol az állandó kiállítást tekintették 

meg. 

Óvoda – Védőnők, Fog-

orvosok, Gyermekorvo-

sok 

Folyamatos információcsere, a csa-

ládok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség kezelése, 

visszaszorítása. A rendszeres óvodá-

ba járás segítése. 

Védőnői tisztasági vizsgálat kettő alkalommal, fogorvosi 

szűrővizsgálat egyszer valósult meg ebben a nevelési 

évben kihirdetett veszélyhelyzet miatt. Minden esetben 

előre leegyeztetett időpontban történt meg a szűrővizsgá-

lat. 

Óvoda- alapítványok, 

Civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében 

való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyermekek 

képességfejlesztésének támogatása. 

Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezet-

tekkel kapcsolattartás. 

Ebben a nevelési évben minden csoportot mesekönyvek 

vásárlásával támogatta óvodánk alapítványa, így csopor-

tonként 12.000 Ft értékben kaptunk mesekönyvet me-

lyek hozzájárulnak gyermekeink értelmi képességeinek, 

fantáziájuk, képzelőerejük fejlesztéséhez. 

Óvoda- Szakmai Egye-

sületek 

Az egymástól való tanulás biztosítá-

sa, jó gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

Igyekeztünk ebben a nevelési évben is minél több konfe-

rencián, szakmai napon részt venni kolléganőimmel 

közösen. Sajnos a kialakult járványügyi helyzetnek 

köszönhetően ebben a nevelési évben csak ősszel tud-

tunk részt venni az Óvodai nevelés a művészetek eszkö-

zeivel Egyesület rendezvényén. Az őszi konferencián 2 

kolléganővel képviseltük óvodánkat 

Óvoda – Tehetségtaná-

csok 

A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

A KTTT nyertes pályázatának köszönhetően több szak-

mai program is megvalósult ebben a nevelési évben. 

Bemutattuk az intézményünkben működő jó gyakorlata-

inkat, 5 tehetséges gyermek életútját mutattuk be. A 

Szakmai fórumot a tavasz folyamán nem sikerült megva-

lósítani a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A KTTT 

honlapját folyamatosan frissítettük, a megvalósult prog-

ramokról folyamatosan fényképeket teszünk közé. 
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7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak 

meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, ér-

tékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembevételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban 

jelenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 

 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáci-

óban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapel-

veit figyelembe véve készítettük el a csoportjaink éves pedagógiai terveit, 

melyek tükrözik a nevelési programunk sajátos vonásait. A csoportnaplóink 

tervszerű, tudatos, naprakész tervezése, vezetése megvalósult. 

A csoportok nevelési terve kiterjedt a csoport béli szokásokra, magatartás-

formálásra, keresztény kultúra átadására, hagyományápolásra, közös élmé-

nyekre, témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás folyamatosan meg-

valósult. 

 

Célunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak meg-

alapozása, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása 

volt. A harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a testi képességek 

és a mozgáskultúra fejlesztése mellett az egészséges táplálkozás biztosításá-

ra is odafigyeltünk, melyet a szolgáltatóval való szoros együttműködés is 

elősegített. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti időszakban, 

szervezett formában valósult meg. Heti egy alkalommal szervezett mozgá-

sos foglalkozást biztosítunk minden csoport számára, a hét többi napján, a 

délelőtt folyamán elsősorban a szabad levegőn mozgásos játékokat kezde-

ményeztünk, a csoportszobákban pedig mindennapos mozgásos tevékeny-

séget szerveztünk. Lehetőség szerint az udvaron való tartózkodás ideje alatt 

szervezett mozgás lehetőségét ajánlottuk fel. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása mindkét területen 

megvalósul, hiszen a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás is műkö-

dik óvodánkban. A gyermekek ellátásáról gyógypedagógusok és fejlesztő-

pedagógusok gondoskodtak. Óvodánkban 3 tehetségműhely működik, a 

Hangolda ének-zenei, a Varázskezek térbeli – vizuális, és a Bíborka testi – 

kinesztetikus - gyermektánc területen. 

 

Minden csoportunkba jár cigány nemzetiségű gyermek. A szülőkkel igyek-

szünk szorosan együttműködni, gyermekeik szocializációja az óvodai élet-

ben nagy hangsúlyt fektetünk. Esélyegyenlőséget biztosítjuk számukra 

minden területen. 

 

A PP felülvizsgálata eredményeként a szükséges módosításokat megtettük, 

melyek elsődleges megfelelése a törvényesség betartása.  

 

 

 

 

 

Ebben a nevelési évben mind a vezetői mind az intézményi külső ellenőrzés 

megvalósult. Elkészült az önfejlesztési terv, valamint az intézkedési terv is, 

melyek az informatikai felületen feltöltésre kerültek. 

 

 

Belső ellenőrzési folyamatok az SZMSZ-ben meghatározott módon megva-

lósultak meg.Szempont-és kritériumrendszert tudatosan alkalmaztuk a 

dokumentációnkban, a mindennapi tervező munkánkban és a gyakorlati 

megvalósításainkban.Kettő kolléganő önértékelése zajlott le ebben az idő-

szakban. A kérdőívezés és a foglalkozáslátogatás szépen megvalósult. Az 

elkészült önfejlesztési terv feltöltése került. Belső ellenőrzések dokumentá-

lása a csoportnaplóban történt. 
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 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésének 

folyamatos nyomon követése megvalósult. Nevelési területeknek megfele-

lően fejlesztési terveket készítettünk. A dokumentációk pontosan, napraké-

szen lettek vezetve. A szülők reális tájékoztatást kaptak gyermekük fejlődé-

séről évente két alkalommal, melyet a szülők aláírásukkal igazoltak. Szük-

ség esetén közös konzultációk alkalmával szakemberek bevonására is sor 

került a gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátására, akár az SNI-s, 

BTMN-s illetve a tehetségígéretes gyermekekről legyen szó. 

 

2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati 

forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa 

a magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás 

biztosítása 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre 

pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás összhang-

jának megteremtésével. 

 

Óvodánkba 145 kisgyermek óvodai életét szervezik magas szakmai színvo-

nalon kolléganőim.A csoportban dolgozó óvodapedagógusok a gyermekek 

egyéni képességeit figyelembe véve valósítják meg a mindennapokban az 

integrált nevelést. 

 

 

Ebben a nevelési évben nem volt pályakezdő kolléganő óvodánkban 

 

 

Tárgyi felszereltségünk ebben a nevelési évben is jelentősen bővült. 

ABMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. általsportszereket kapott óvodánk. 

Nyertes pályázat megvalósításából zenei cd-kel, népviseleti ruhákkal, szak-

könyvekkel bővült eszközállományunk. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógu-

sok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

 

Rendezvényeinkre rendszeresen meghívtuk a helyi népi iparművészeket 

csuhéjbaba készítő, kosárfonó, fafaragó.  Az Ovi-galériánkban igyekeztünk 

az alkotásaikat megmutatni az érdeklődők számára. Rendszeresen jártak 

kolléganőim óvodai csoportjaikkal olyan kiállításokra, rendezvényekre 

melyek a város múltját mutatták be. Az élményszerző séták alkalmával 

ellátogattak óvodai csoportjaink népi kismesterek műhelyeibe, a Kunlovar-

dába. Rendszeresen látogattuk a Györffy István Nagykun Múzeumot, vala-

mint a Tájházat. 

 

A helyi sajátosságokat szem előtt tartva igyekeztünk minél változatosabb 

projekt témákat megvalósítani a nevelési év során. A projekt témák kivá-

lasztásánál figyelembe vettük a gyermekek érdeklődését, előzetes tudásukat. 

A projektek feldolgozása során megpróbáltunk minél közelebb hozni gyer-

mekeinket a hungarikumokhoz. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 

 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

 

 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek 

adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

A kötelező pedagógus továbbképzéseket teljesítették kolléganőim.  

Rauschenberger Gáborné kolléganőm befejezte fejlesztő pedagógus szak-

irányú szakvizsgás képzését. 

 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított 

továbbképzéseket szívesen veszik igénybe kolléganőim. Sajnos ebben a 

nevelési évben nem volt lehetőségünk módszertani továbbképzéseken részt 

venni. 

 

Kolléganőim szívesen vettek részt a tagóvodáinkban szerveződött bemutató 

foglalkozásokon. Ezen alkalmakon pillanthatunk bele az óvodákban megva-

lósuló jó gyakorlatokba, melyeket aztán beépíthetünk mindennapi mun-

kánkba.  
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5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalma-

zása, a néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink vál-

janak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

 

 Kerüljenek dokumentálásra 

újabb megvalósított jó gyakorla-

taink. 

 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

Ebben a nevelési évben a vállalt bemutató foglalkozásunk nem valósult meg 

a kialakult járványhelyzet miatt, így eredményes gyakorlati munkánkat nem 

tudtuk bemutatni.  

 

 

 

 

 

Kolléganőim az óvoda rendkívüli nyitvatartása alatt óvodánk rendezvényét 

a Szüretet dolgozták ki, mint jó gyakorlatot. 

 

Sikeres pályázati elbírálásnak köszönhetően az NTP-OTKP-19 Ide lábam 

egy kis táncra… című pályázat keretén belül projekt füzetben fog bemuta-

tásra kerülni a megvalósult pályázati anyag. 

 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, 

tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük 

meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősor-

ban a határon túli magyarlakta településekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a peda-

gógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében 

 

 Szakmai munkaközösség veze-

tők együttműködése rendszere-

sen valósuljon meg. 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésé-

vel 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehet-

ségnapok, szakmai programok, 

gyakorlatok megvalósítása 

 

 

 

 Határon túli szakmai kapcsola-

tok kialakítása 

Kolléganői érdeklődési köre igen sokszínű mutatja ezt az is, hogy több 

munkaközösség munkájába is bekapcsolódnak. Aktív részvételükkel segítik 

a munkaközösségek munkáját, a kitűzött pedagógiai célok elérését. 

 

 

A nevelési év elején és végén, szükség esetén év közben is megbeszéléseken 

egyeztetik az előttük álló időszak feladatait, a lehetséges megoldási lehető-

ségek körét.  

 

Az azonos területen működő tehetségfejlesztő műhelyek vezetői az év során 

két alkalommal megbeszéléseken adták át tapasztalataikat a tervezéssel és 

megvalósítással kapcsolatban. 

 

Molnárné Oros Csilla, BalajtinéSütő Margit, Romhányi Sándorné a POK 

szaktanácsadói vezetői értekezlet alkalmával rendszeresen tájékoztatnak 

bennünket a POK munkájáról, szakmai programjaikról, melyeken igyek-

szünk minél nagyobb létszámban részt venni. Szaktanácsadást nem igényel-

tünk ebben a nevelési évben. 

 

Az OOTT-vel szoros kapcsolatot ápolunk. Ebben a nevelési évben közös 

programot nem valósítottunk meg, de az OOTT rendezvényein rendszeresen 

jelen voltunk. A KTTT NTP-HTTSZ-19-0013. pályázati program keretén 

belül több szakmai programot is szervezett a járványhelyzet kihirdetéséig. 

A KTTT honlapját folyamatosan bővítettük, frissítettük. 6 tehetséges volt 

óvodás gyermekünk életútját mutatták be óvodapedagógus kolléganőink, 

valamintpartnerintézményeinkkel közösen 4 jó gyakorlat került bemutatás-

ra. 

 

Nem ápolunk szakmai kapcsolatot határon túli óvodai intézményekkel 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örö-

kös Zöld Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyúj-

tása 3 évenként 

 

 

 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

2019 szeptember 05-ig kellett benyújtanunk az Örökös zöld Óvoda cím 

elnyerésére pályázati anyagunkat, melyet kolléganőimmel közösen készítet-

tünk el. A beadott pályamunka sikeres elbírálásban részesült, így 2020 

januárjában átvehettük az oklevelet, mely igazolja, hogy óvodánk Örökös 

Zöld Óvoda cím birtokosa. 

 Részt vettünk kolléganőimmel a Zöld Óvodáknak szóló rendezvényeken, 

bemutató foglalkozás. (SZIM óvoda).A„flashmop” a kihirdetett veszély-
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aktív részvétel helyzet miatt nem valósult meg. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek 

képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelé-

sek tárják fel az erősségeket, és 

az egyéni fejlődési lehetősége-

ket. 

 

 

 Az intézményben dolgozó szak-

értők, szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 

 Külső szaktanácsadói szolgálta-

tások igénybevétele váljon a pe-

dagógusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok látogatását követően megbeszéltük az erősségeket és 

megfogalmaztuk a fejlesztendő területeket, melyek segítik felkészülésüket a 

tanfelügyeleti ellenőrzésekre, valamint a minősítési eljárásokra. Kettő kol-

léganő önértékelése valósult meg ebben a nevelési évben, és két kolléganőm 

készítette el portfólióját és töltötte fel az online felületre november 25-ig. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támogató szerepe 

folyamatos volt az év során. Szükség esetén szívesen álltak rendelkezésünk-

re.  

 

Ebben a nevelési évben nem vettünk igénybe külső szaktanácsadói szolgál-

tatást. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kap-

janak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterüle-

ten tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvo-

dában. 

 

 

 

 

 Óvodapedagógusok önmegvaló-

sításának vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 

évenként kerüljön sor. 

Óvodánkban háromGardneri területen valósul meg a tehetségfejlesz-

tés.Testi-kinesztetikus területen a Bíborka gyermektánc csoport, térbeli –

vizuális területen az Varázskezek kézműves tehetségcsoport, zenei területen 

a „Hangolda”. A tehetséggondozó műhelyeinkbe valamennyi nagycsoportos 

óvodásunknak sikerült bekerülnie. A beválogatás egyik szempontja a gyer-

mekek érdeklődése volt. 

 

A tehetségműhelyeket azok az óvodapedagógusok vezetik, akik elkötelezet-

tek a tehetséggondozás iránt és ők maguk is tehetségesek valamilyen terüle-

ten. Az óvodapedagógusok beállítódásuknak, speciális képességeiknek 

megfelelően hozhatnak létre tehetséggondozó műhelyeket, melyet a vezető-

ség maximálisan támogat, és lehetőséget biztosít számukra a pályázatokba 

való bekapcsolódásokra. 

 

Ebben a nevelési évben valósult meg a Tehetségpont akkreditáció, melynek 

eredményeként intézményünk újra elnyerte az akkreditált kiváló tehetség-

pont címet. Sajnos az elismerő oklevél átadására már nem került sor a jár-

ványhelyzet miatt. 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudá-

sukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, 

kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai 

gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

 

 Gyakornokok mentori feladatai-

nak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások 

keretében bemutató foglakozá-

sok tartása. 

Óvodánkban Buzalka – Nagy Anna – DE, Hajdúböszörmény - III. éves 

főiskolai hallgató töltötte le szakmai gyakorlatát és tett sikeres gyakorlati 

vizsgát óvodánkban. Mentora: Gyulainé Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus. 

Szeptemberben 1 hetes szakmai gyakorlatot töltött nálunk Csíkos Lilla, 

akinek a mentora Perge Tiborné volt. Sajnos főiskolai tanulmányait meg-

szakította Lila, így tavasszal már nem jött szakmai gyakorlatra. 

 

Mentori feladatot ebben a nevelési évben nem látott el senki óvodánkban. 

 

 

 

Munkaközösségi foglalkozás keretén belül vállaltuk, hogy a Művészeti 

szakmai munkaközösség tagja látogassanak el a téli Galériaavató rendezvé-

nyünkre. Itt mutattuk be a résztvevő kolléganők számára hogyan valósítjuk 

meg Pedagógiai Programunk egyik specifikumát. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Peda-

gógiai Programban megfogal-

mazott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával ér-

jük el. 

 Humán és tárgyi erőforrásaink 

hatékony kihasználása a célok 

elérése érdekében, a gazdaságos-

Minden tevékenységi területen a PP-ban megfogalmazott célokat az aláren-

delt feladatok megvalósításával értük el. Az egészséges életmódra nevelés 

területén kibővült a vészhelyzet miatt kiadott megelőzési teendőkkel. 

 

 

Minden humán és tárgyi erőforrás a gazdaságosság érvényesítésével műkö-

dött.A Süni csoportból tartósan távol lévő kolléganő hiányát folyamatos 

helyettesítéssel oldottuk meg, figyelembe véve az kolléganők egyenletes 
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ság érvényesítésével. terhelését, melyben kolléganőim partnerek voltak. 

8. Gyermekvédelmi felelős neve: 
   Rauschenberger Gáborné 

 

 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- szak-

ember 

Fejlesztés tapasztalatai, 

eredményei 

Süni csoport 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katica csoport 

Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó Tímea 

 

 

 

Margaréta csoport 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

Ducsai Lilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

György Flóra 

 

 

 

 

 

Pinkóczi Patrik 

Pszichés fejlődés 

zavara 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

(beszéd, figyelem, 

kognitív funkciók 

és a szociabilitás 

kombinált fejlő-

dési zavara 

 

Mozgásszervi 

fogyatékos 

 

 

 

 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 

(a mozgáskoordi-

náció, a beszéd, a 

figyelem kombi-

nált fejlődési 

zavara) 

 

 Homoki Judit – gyógype-

dagógus, logopédus, tan. 

ak. ped. szakos tanár 

 

 

 

 

 

 

 

Homoki Judit – gyógype-

dagógus, logopédus, tan. 

ak. ped. szakos tanár 

Vincze Dóra –

szomatopedagógus 

 

Homoki Judit – gyógype-

dagógus, logopédus, tan. 

ak. ped. szakos tanár 

 

Sokat hiányzott ebben a 

nevelési évben. A foglal-

kozásokon nem volt 

együttműködő, csoportjá-

ban szívesebben tevé-

kenykedik. Általános 

képességei elmaradnak az 

életkorban elvárható 

szinttől. 

 

Kedves, együttműködő, 

jól fejleszthető gyermek. 

Állapotában javulás ta-

pasztalható. 

 

 

Kiegyensúlyozott, kedves 

kisfiú. Jól együttműködik, 

de képességeiben még 

jelentős elmaradás tapasz-

talható.  

 

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

 

Gyermek 

neve 

Diagnózis Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, eredményei 

Napocska csoport 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

 

Katica csoport 

Kovácsné Laczikó Tímea 

Gyarmati Adrienn 

 

 

 

 

Margaréta csoport 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

 

Csőreg József 

Ferenc 

 

 

 

Deák Eszter 

Zsuzsanna 

 

 

 

 

 

Botos Boglárka 

Tanulási 

nehézség 

veszélyeztetett 

 

 

Tanulási 

nehézség 

veszélyeztetett 

 

 

 

 

Tanulási 

nehézség 

veszélyeztetett 

Kunné Nánási Mónika -

fejlesztő óvodapedagó-

gus 

 

 

Kunné Nánási Mónika - 

fejlesztő óvodapedagó-

gus 

 

 

 

 

Kunné Nánási Mónika - 

fejlesztő óvodapedagó-

gus 

Józsika rendszeresen jelen volt a fejlesztő 

foglalkozásokon. Nagyon érdeklődő, de 

figyelme nem tartós. Képességeiben 

jelentősen elmarad életkorához képest. 

 

Eszti is rendszeresen jelen volt a foglal-

kozásokon. Kedves, együttműködő társa-

ival és a felnőttekkel egyaránt. Képessé-

geiben jelentősen elmarad életkorához 

képest. Ősszel megkezdi iskolai tanulmá-

nyait. 

 

Kiegyensúlyozott, kedves kislány. Jól 

együttműködik a társaival. Képességeiben 

pozitív változás ált be. Ősszel megkezdi 

iskolai tanulmányait. 
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11. Tartásjavító torna 
 

Ebben a nevelési évben nem valósult meg tartásjavító torna óvodánkban. 

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség neve Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Vezetői Kunné Nánási Mónika 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérésének 

segítése. Az intézményvezető munkájának segítése, támogatása. 

Szakmai kapcsolatok építése, támogatása 

Gyermekvédelmi Rauschenberger Gáborné 

Az óvodapedagógusok munkájának segítése a gyermekek szak-

szerű ellátása, gondozása érdekében, szükség esetén a jelzőrend-

szer működtetése. 

Kézműves 
Mándi Katalin, 

Cseppentő Lajosné 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A pedagógiai programban 

megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. 

Óvodai nevelés a mű-

vészetek eszközeivel 

Kovácsné Laczikó Tímea, Csep-

pentő Lajosné, Nagyné Varga 

Csilla, Kun-Makai Mária Ildikó, 

Kovácsné Vadai Viktória, Kovács 

Mariann Eszter 

A részprogramban megfogalmazott célok megvalósulásának 

elősegítése, a programspecifikumok megjelenésének támogatása. 

Testnevelés - gyógy-

testnevelés 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna, Ko-

vácsné Laczikó Tímea, Gyarmati 

Adrienn 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. Programok szervezése 

óvodás gyermekeink részére, melyek színesebbé varázsolják 

mindennapi óvodai életüket.„Kelj fel Jancsi!” játékos ügyességi 

vetélkedő 

Mese - varázs Rauschenberger Gáborné 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. Programok szervezése 

óvodás gyermekeink részére, melyek színesebbé varázsolják 

mindennapi óvodai életüket.„Óperenciás tengeren túl!” 

Környezeti 
Perge Tiborné, Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás, új technikák bemutatása, 

egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése. 

Kerek erdő- fejlesztő 
Rauschenberger Gáborné Mándi 

Katalin, Kis Anikó Krisztina 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A pedagógiai programban 

megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. 

 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Kunné Nánási Mónika 

egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztő pedagógiá-

ja, gyermektánc oktató, vezető 

óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógusi megsegítést igénylő gyermekek 

ellátásáról én Kunné Nánási Mónika gondoskodtam, 

hetente 1alkalommal nevelési időben napirendbe ágya-

zottan a Táncsics krt. 19. és a Gépgyár úti óvodákban.  

Perge Tiborné drámapedagógus 
Saját csoportjában valósítja meg az éves drámapedagó-

giai tervét. 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna Gyógytestnevelés 

Testnevelés – gyógytestnevelés munkaközösség veze-

tését látta el ebben a nevelési évben is. A munkaközös-

ség vezetését magas színvonalon végezte. A Testneve-

lés – gyógytestnevelés szakmai munkaközösség ebben 

az évben is magas szakmai színvonalon valósította meg 

a „Kelj fel Jancsi!”  ügyességi vetélkedő intézményi 

rendezvényt.  

Kis Anikó Krisztina gyermektáncoktató 

A Bíborka testi-kinesztetikus – gyermektánc tehetség-

gondozó műhely vezetését látta el ebben a nevelési 

évbe 

Rauschenberger Gáborné fejlesztő pedagógus 
Ebben a nevelési évben fejezte be tanulmányait a Gál 

Ferenc Főiskola Pedagógiai Karon Szarvason 

Kun – Makai Mária Ildikó 

Közoktatás vezető 

Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel 

A Hangolda zenei tehetséggondozó műhely vezetését 

látta el ebben a nevelési évben. 
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14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület Tehetségműhely vezetője 
Tehetségműhely 

létszáma 
Időpont, időkeret 

Varázskezek Térbeli vizuális Mándi Katalin 6 fő 
kedd 

15:30-16:15 

Hangolda Zenei Kun – Makai Mária Ildikó 6 fő 
kedd 

15:30-16:15 

Bíborka 
Testi – kinesztetikus 

gyermektánc 
Kis Anikó Krisztina 16 fő 

kedd 

15:30-16:15 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése Képzés időpont-

ja/Képzés időtartama 

Képzés szervezője Képzés finanszírozá-

sa 

Rauschenberger 

Gáborné 

szakvizsgázott fej-

lesztő óvodapedagó-

gus 

2019. augusztus 4. hete 

2020. január 3. hete   

III. – IV. félév 

Gál Ferenc Főiskola, 

Pedagógiai Kar Szar-

vas  

Az intézmény a kép-

zést 80%-ban támo-

gatta. 

 

 

16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 

 

Ebben a nevelési évben nem vállaltunk szakmai program megvalósítást a Megyei Őszi Pedagógiai 

Napok keretében, viszont kolléganőim a tagóvodákban megszervezésre került programokon részt 

vettek. 

 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.22. 

 

A mérték érték az ökoló-

giában – ökológiai szem-

léletformálás 

MIEO Kinizsi úti 

Óvoda 
Kovács Mariann Eszter 

A projektrendszerű tanulás-

szervezés keretein belül 

módszertár átadása, bővítése 

az adott témában 

2019.10.18. 

Régi idők nyomában – 

hagyományok felidézése a 

fenntartható fejlődés 

érdekében az óvodás korú 

gyermekekkel. 

MIEO Zöldfa úti 

Óvoda 

Cseppentő Lajosné 

Kun- Makai Mária 

Ildikó 

Műhelybeszélgetés keretében 

az óvodában megvalósuló 

Mihály napi vásár és a Ba-

rangoló jó gyakorlat által 

néphagyományok, jeles 

napok felelevenítése gyakor-

lati megvalósítása a fenntart-

hatóság jegyében. 

2019.10.16. 

Környezeti nevelés lehe-

tőségei a fenntarthatóság 

jegyében 

MIEO Csokonai 

úti Óvoda 

Mándi Katalin 

Nagyné Varga Csilla 

Kovácsné Laczikó 

Tímea 

Kunné Nánási Mónika 

A környezeti nevelés, a külső 

világ tevékeny megismerése 

tevékenység keretén belül a 

szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos élmények feldol-

gozása a környezettudatosság 

megalapozása. 

2019.10.14. „Komposztünnep” 
MIEO Gépgyár úti 

SZIM Óvoda 
Kunné Nánási Mónika 

Környezetkímélő magatartás 

mélyítése, a komposztálás 

fontosságának hangsúlyozása 

játékos tevékenységeken 

keresztül. Óvodaközi 

együttműködés erősítése. 
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16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019. december Téli Galériaavató 
Táncsics krt. 19-

es óvoda 

Munkaközösségi 

tagok, óvodánk 

pedagógusai, gyer-

mekei 

A Galériaavató megvalósítása 

színvonalas volt. A gyermekek 

érdeklődéssel fordultak a Püspökla-

dányi születésű amatőr 

alkotóművészfelé. Lelkesen próbál-

ták ki a különböző technikákat a 

festőművész irányítása mellett. 

 

17.  Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferencia, 

program neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.28. Tanévnyitó konferencia Szolnok 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

 

Tájékoztató a köznevelési rendszer fejlesztéséről 

 

Az OH főbb feladatai a 2019/2020- as tanévben 

 

Szolnoki POK feladatai a 2019/2020-as tanévben 

2019.08.29. 

 
Óvodai szakmai értekezlet 

Szolnok Szol-

noki Műszaki 

Szakképzési 

Centrum 

Kunné Nánási Mónika 

Hová lett az óvodai játék? Az óvodai játék környe-

zetkultúrája Előadó Dr. Pálfi Sándor 

 

Hol rejtőzik a játék az Alapprogramban? 

Előadó: eszes Tamásné 

 

Bábok, bábok sorakozzatok…. 

Előadó: Csomorné Tóta Rita 

 

Párhuzamos tevékenységekben rejlő lehetőségek…. 

Előadó: Kissné Kocsi Mária 

 

A pedagógiai munka eredményes vezetői irányítása. 

Előadó: Ferenczné Teleky Éva 

 

 

2019.09.04. 
Óvodapedagógiai Évindító 

Konferencia 
Miskolc 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

2019/2020-as nevelési év aktuális feladatainak 

gyakorlati megsegítése 
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2019.10.26. 
OMNE  Budapesti Őszi 

konferencia 
Budapest 

Kunné Nánási Mónika 

Rauschenberger  

Gáborné 

Kun-Makai Mária 

Az őszi konferencián óvodánk kolléganője volt az 

egyik előadó. A konferencia témája a Liszt Ferenc 

Zeneakadémia pályázati projektje által kidolgozásra 

került zenei képességfejlesztés az óvodában bemu-

tatása. 

 

 
 

 
 

2019. 

11.05.-

11.07. 

XXI. Országos Közoktatá-

si Szakértői konferencia 
Hajdúszoboszló 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Az oktatás átalakulása a tudástartalom és a mester-

séges intelligencia korában 

2019.12.03. 

Szakmai értekezlet bázis-

intézmények vezetői szá-

mára 

Szolnok 
Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Bázisintézményi – hálózat működésének értékelése 

2017-től napjainkig 

Az OH Bázisintézménye 2020 cím elnyerésére kiírt 

pályázati felhívás ismertetése 

 
 

18. Pályázatok megvalósulása 
 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

 

Óvodánkban Kis Anikó Krisztina szakvizsgázott gyermektánc oktató, óvodapedagógus készítette el 

„Ide lábam egy kis táncra…” című pályázati anyagát testi-kinesztetikus- gyermektánc tehetséggon-

dozó műhelyére. A pályázatban vállalt fő tevékenység: A tehetségígéretek pozitívumait, erőségeit 

kiemelő, 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. A foglalkozások heti 1 alkalommal, a korcso-

portnak megfelelően legalább 30 legfeljebb 60 perces időtartamban.  

 

A pályázat megvalósításának ideje módosult a kihirdetett veszélyhelyzet miatt: 2019 október – 2020 

decemberéig tart. 

 

MATEHETSZ pályázatok 

 

 A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács és a Madarász Imre Egyesített Óvoda, mint társszervező 

vett részt a „Meghívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására” IV. a „Tehetségek 

Magyarországa” című OPER 23435 azonosítószámú projektben. 

A pályázat megvalósításának programfelelőse: Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott gyermektánc 

oktató, ált. int. vez. helyettes volt. 

A pályázatban segítő programfelelőse: Gulyás Ferencné intézményvezető asszony 

A pályázat megvalósításának ideje: 2019. szeptember 16. – 2019. november 22. 
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A pályázat sikeresen megvalósult. A gyermekek a műhelyfoglalkozás keretén belül megismerkedtek 

az ősz ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokkal, népi hiedelmekkel. Kiegészítő tevékenységként a 

szüreti mulatságon helyi népi kismesterek munkáiba nyertek betekintést. A pályázati program keretén 

belül kötelezően megvalósítandó program volt a pályaorientációs nap szervezése, melynek keretén 

belül a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulói látogattak el intézményünkbe és nyertek 

betekintést az óvodában folyó szakmai munkába. 

 

 
 

 
 

Zöld Óvoda pályázatok 

 

Ebben a nevelési évben 2019. szeptember 05-én nyújtottuk be az Örökös Zöld Óvoda pályázatunkat, 

mely sikeres elbírálásbanrészesült, így 2020januárjában vehettük át az elismerő oklevelet óvodánk 

részére. 

 

Gyermeknek kiírt rajz pályázatok 

A Szent Pál Marista Általános Iskola által hirdetett „Szent Pál megtérése” rajzpályázaton a Margaréta 

csoportból Szabó Bence II. helyezést, a Katica csoportból Vadai Levente Szabolcs III. helyezést ért 

el. 

 

 

19. Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Kunné Nánási Mónika 

Partneri mérő team Kovács Mariann Eszter 

Ösztönző team Nagyné Varga Csilla 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Rauschenberger Gáborné 

Ellenőrzés team Kunné Nánási Mónika 

Teljesítményértékelő team Perge Tiborné 
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20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 

Az óvodapedagógusok szakmai ellenőrzése során azt tapasztalatam, hogy kolléganőim magas szak-

mai színvonalú valósítják meg az óvodai nevelést a mindennapokban.  

Szakmai ellenőrzést két kolléganőnél végeztem az önértékelés megvalósítása során. (Rauschenberger 

Gáborné és Mándi Katalin) 

Óvodánk személyi ellátottsága megfelelő volt ebben a nevelési évben is. Minden csoportban biztosí-

tott volt a 2 óvodapedagógus és az 1 fő nevelő oktató munkát segítő kolléganő (dajka) is. Óvodánk-

ban a 6 csoportra a törvényi előírásoknak megfelelően 2 fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodape-

dagógusok munkáját a 2 kiscsoportban. A Süni csoportban a tartósan távollévő kolléganő helyettesí-

tését az egyenletes terhelést figyelembe véve végezték az óvodapedagógusok.  

Az óvodai csoportnaplók a nevelési év során napra készen voltak vezetve, melyekben megfigyelhető 

volt a tervszerűség, a pedagógiai tudatosság. 

A nevelési tervek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épültek, és mind emellett nagy 

hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a pedagógiai programunk specifikumaira is, figyelve a 

homogén gyermekcsoportok jellegzetességeit. A tervezésnél építettek a gyermekek előzetes tudására, 

életkori –és egyéni sajátosságaira. 

A projektek tervezése során kolléganőim igyekeztek kihasználni a környezetükben lévő lehetősége-

ket, melyek a környezet tevékeny megismerésének élményszerző színhelyei voltak.  

Próbálták a témákat sokoldalúan feldolgozni, minél több játékos tevékenységeken keresztül fedezzék 

fel a gyermekek a körülöttük lévő világot.  

A reflexiókban, reálisan, szakszerűen elemzik és értékelik a tervek megvalósulását, pedagógiai tevé-

kenységüket, a megválasztott módszereket. 

A gyermekek egyéni mérő- értékelő lapját a szabályzatnak megfelelően vezetik az óvónők, évente 

két alkalommal tájékoztatják a szülőket a gyermekek fejlődéséről, szükség esetén nevelési módszere-

ket, fejlesztési javaslatokat adnak a szülőknek. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szülők második 

alkalommal történő tájékoztatása a középső és kiscsoportban későbbi időpontban valósult meg. 

 

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

A 2020. március 16-án elrendelt rendkívüli szünet ideje alatt is igyekeztünk óvodás gyermekeink 

ellátását maximálisan biztosítani. A felkínált lehetőségekkel élve 2 óvodapedagógus és 1 dajka néni 

HOMEOFFICE keretén belül szájmaszkokat készített, illetve az óvoda dekorációinak elkészítését 

vállalták el. Egy óvodapedagógus kolléganőm dokumentációs feladatokat látott el szintén HOME 

OFFICE keretében. Két kolléganőm a Karcagi óvodások tarkabarka perce facebook csoport munká-

jába kapcsolódott be. Az előre meghatározott témaheteket dolgozták fel komplex módon segítve ez 

által a szülőket abban hogyan tudják tartalmasan megszervezni gyermekeik mindennapjait. Egy kol-

léganőm tanítói végzettségének köszönhetően mindennap az intézményünkben dolgozó kolléganők 

iskoláskorú gyermekeinek online oktatását segítette óvodánk nevelői szobájában. A rendkívüli szü-

netben 5 kolléganőm látta el a dolgozó szülők gyermekeit óvodánkban. Az első időszakban 5 kis-

gyermek szülei vették igénybe az óvodai ellátást, majd ez a létszám egyre emelkedett, ahogy a szülők 

szabadsága fogyott, illetve ahogy egyre nehezebben tudták megoldani gyermekük felügyeletét. 

Mind a 6 csoportunknak van zárt facebook csoportja. Ez nagyban segített bennünket abban, hogy 

tájékozódni tudjunk óvodás gyermekeinkről, illetve azonnal tájékoztatni tudtuk a szülőket a változá-

sokról. A zárt facebook oldalakra fejlesztő feladatlapokat töltöttek fel kolléganőim melyekért nagyon 

hálásak voltak a szülők. Felhívtuk a figyelmüket a Karcagi óvodások tarkabarka percei facebook ol-
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dalra is. A szülőktől rengeteg köszönetet kaptunk, amiért ez az oldal létrejött és folyamatosan műkö-

dött a veszélyhelyzet ideje alatt. 

A dajka nénik, pedagógiai asszisztensek, valamint a re - habos és közcélú foglalkoztatottak biztosítot-

ták számunkra a tiszta, fertőzésmentes óvodai környezetet. Mindent alaposan átmostak, majd naponta 

többször fertőtlenítettek minden olyan felületet, ami gyermekek és felnőttek által jobban igénybe volt 

véve. A fertőtlenítéshez szükséges vegyszerek folyamatosan biztosítottak voltak.  

A szülők az óvoda épületébe nem léphettek be az elrendelt szabályok értelmében, mely szerencsére 

nem okozott problémát. A szülők nagyon együttműködőek voltak és ennek a szabálynak köszönhető-

en gyermekeink önállóságában nagyfokú előre lépés következett be. 

Az otthon lévő gyermekek óvodai étkeztetése is megoldott volt, hiszen lehetősége volt a szülőknek az 

ESSEN Kft. által biztosított étel igénylésére. 8 kisgyermek szülei az óvodában hermetikusan lezárt 

dobozokban vették át az élelmiszercsomagot, 19 kisgyermek szülei pedig a házhoz szállítást válasz-

tották. 

A rendkívüli szünet lehetőséget biztosított számunkra arra, hogy szépítsük, felújítsuk óvodánk épüle-

tét, környezetét. Ezekbe a munkálatokba minden kolléganőm bekapcsolódott és ennek köszönhetően 

szép, esztétikus környezetben várhattuk gyermekeinket az újra nyitást követően.  

 

 

22. Intézkedési terv megvalósulása  

2020. március 10-én valósult meg az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés óvodánkban. Határidőre 

elkészült az intézkedési terv melyet az óvoda nevelőtestülete elfogadott. Az intézkedési terv megva-

lósítása 2020 szeptemberétől kezdődik. 

 

Karcag, 2020.08.04.                

Kunné Nánási Mónika 

általános intézményvezető helyettes 
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2019/2020 nevelési év beszámolója 

Óvoda: ZÖLDFA 
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1. Óvodai nyitva tartási ideje:  
Naponta: 6-18 óráig 

 

 

2. Személyi ellátottság, gyermeklétszám 
 

 2019. október 01-i létszám 2020. május 31-i létszám 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

óvodapszichológus) 

6 6 

Dajka létszám 3 3 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 felmentés 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - - 

Fűtő-karbantartó létszám 1 1 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 1 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 1 

Gyermek létszám összesen 66 70 

Étkező gyermekek száma összesen 66 70 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  1 1 

Óvodás gyermekek száma 0 0 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4 4 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek száma 

1 0 

Tanköteles korú gyermekek száma (2020.08.31-ig betölti 

a 6. életévét) 

29 29 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek 

létszáma 

35 37 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 3 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 27 30 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma 4 4 

 

Csoportba beosztások alakulása 

 

Csoport neve 

Gyermek 

létszám 

2019. okt. 01. 

 

Gyermek 

létszám 

2020. máj. 31. 

Óvodapedagógus 
Dajka, pedagógiai 

asszisztens 

Egyéb dolgozó 

 

 

I. Katica csoport 25 fő 25 fő 
Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

Varga Ibolya 

 
Bojtiné Péntek Ildikó 

II.Darázs csoport 22 fő 23 fő 
Harsányiné Szabó Ilona 

Kása Henrietta 

Tóth Eszter 

Láposi Ilona 
 

III.Margaréta 

csoport 
19 fő 22 fő 

Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth Marianna 
Kovács Istvánné Rab Jánosné 

 

 

3. Tárgyi feltételek alakulása, karbantartás 
 

Megvalósult munkálatok, karbantartási feladatok Megjegyzés 

A kerékpártároló és az ivókút környékének térkövezése költségvetésből 

Az óvoda előkertjében kialakított sziklakertbe a szobrunk talapzatra került. költségvetésből 

Kialakításra került az óvoda veteményeskertje, virágoskertje  
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Eszközbeszerzések Megjegyzés 

tisztítószerek biztosítása szükség szerint költségvetésből 

vizuális eszközökre 2 alkalommal: 30000Ft/csoport, ill. 20000FT/csoport összegben költségvetésből 

fénymásoló költségvetésből 

tányérok, tálak, poharak költségvetésből 

takarítógép költségvetésből 

papucs valamennyi dolgozó részére költségvetésből 

karácsonykor a gyermekek számára könyveket vásárolhattunk alapítvány adománya 

12 db futóbicikli Önkormányzati pályázatból 

 

 

4. Értekezletek 
 

Munkatársi értekezlet 

 
Időpont Téma Résztvevők száma Megvalósulás 

2019.09.17. 

Tanév rendjének, feladatainak 

megbeszélése. A rendezvé-

nyek, programok szervezési 

ütemezése, a feladatok, felelő-

sök kijelölése 

12 fő 

A félév feladatainak, rendezvényeinek átbeszélése. A csoportszintű 

beszélgetések tapasztalatainak árbeszélése: napirend, szokás és 

szabályrendszer közös kialakítása, önállóság segítése, a felnőttek 

magatartás mintájának átadása a gyermekek számára. Valamennyi 

dolgozó szem előtt tartja a nyugodt óvodai légkör megteremtését, a 

munkaidő hasznos kitöltését. Megvalósulnak az ellenőrzésekhez 

szükséges dokumentáció folyamatos vezetései és tárolásuk. 

2020.01.28. 
A II. félév feladatai, rendezvé-

nyei 
13 fő 

Fokozott figyelmet fordítottunk a munkaköri leírásokban foglaltak-

ta, annak betartására. A munkaruha használatára, a higiéniai utasítá-

sokra. A munkaidő, a munkaközi szünetek betartására. 

 

Szülői értekezlet 

 

 Időpont Téma 
Résztvevők 

száma 
Megvalósulás 

Összevont szülői 

értekezlet-kis cso-

port 

2019.09.18. 

A tanév nevelési rendje, a tanév fel-

adatai, tájékoztatás az óvodai progra-

mokról. 

Nevelési év munkatervének ismerte-

tése, megbeszélése, elfogadása. 

Intézményi dokumentumok ismerteté-

se: Házirend, Pedagógiai Program  

 

12 fő 

A szülők érdeklődést, együttműködést 

tanúsítottak. 

Megismerték a Házirendet, melyet 

írásos formában is kézhez kaptak, és 

olvasás után aláírással igazolták a meg-

ismerését. 

A Pedagógiai Programot a helyi gyakor-

latnak megfelelően mutattuk be a szülők 

számára. 

Összevont szülői 

értekezlet – nagy 

csoport 

2019.12.12. 

Kuthen úti Óvo-

dában 

Tájékoztatás és segítségnyújtás a 

megjelenő rendeletek értelmezéséhez. 

Útmutatás a döntéshozatalhoz, a 

gyermekek iskolába lépéséhez, az 

óvodai szakvélemények kitöltéséhez. 

5 szülő 

Általános tájékoztatást kaptak a jogsza-

bályi változásról, az internetes felület 

működéséről.  

Ezt követően januárban, mikor a felület 

megnyílt a szülők igénye alapján egyéni 

segítségnyújtás a dokumentum feltölté-

séhez.  

Mellékelten csatoltuk a szükséges do-

kumentumokat, közösen fogalmaztuk az 

óvodában maradást alátámasztó indoko-

kat. 

Összevont szülői 

értekezlet – középső 

csoport 

2020.01.28. 
Tájékoztatás az iskolakészültségről, a 

törvényi változásokról 
10 szülő 

A nevelési évben bevezetésre került 

változások tapasztalatainak megosztása 

a szülők körében, hogy tájékozottak 

legyenek a rájuk váró feladatokról.  
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Csoport szülői értekezletek 

 
Időpont Téma Résztvevők 

száma 

Megvalósulás 

 

2019.09.18. 

 

 Pedagógiai Program, a nevelési terv 

ismertetése. 

 Csoportélet szokásai, szabályai. 

 SZMK tagok választása. 

Ünnepségek, tagóvoda szintű ren-

dezvények 

30 fő 

Tájékoztatás, betekintésnyújtás az óvodai 

életbe, a gyermekek fejlődése érdekében az 

azonos nevelési elvek, módszerek átbeszé-

lése.  

A programokról való tájékoztatás, szervezé-

si feladatok ütemezése 

2020.02. 05. 

 I. félév nevelési céljainak, feladatai-

nak értékelése, további feladatok 

 Iskolaérettség, iskolai életre felkészí-

tés 

 Csoportok rendezvényei, szervezési 

teendők 

35 fő 

Az elért eredmények bemutatása, az 

együttműködési lehetőségek igény szerinti, 

nevelési tanácsok megosztása. 

A farsangi rendezvény szervezése, szülők 

bevonásának lehetőségei. 

 

 

5. Ünnepek – rendezvények 
 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Október 23. 

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20.  

 

 

Óvoda-pedagógusok 

 

Nemzeti ünnepekeinkről való megemlékezéseinket elsősorban a gyermekek 

érzelmeire alapozva, a csoportszobák esztétikumának emelésével valósítottunk 

meg. 

Ünnepeink megjelentek a projektben. A megvalósítás változatos tevékenysége-

ken keresztül, szerep - és szituációs játékokban is megvalósult.  A nemzet múlt-

jának tudatosítását, az összetartozás és hazaszeretet erősítését jelenítettük meg a 

gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Ellátogattunk a város-

ban található híres történelmi személyek szobraihoz, és elhelyeztük a gyermekek 

által készített nemzeti zászlókat, virágokat.  

 
 

Gyermek közösséggel 

kapcsolatos hagyományok 

Felelős  

Gyermekek névnapja 

óvodapedagógusok 

Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyermekek életében. A gyermekek-

nek különösen nagy szükségük van arra az élményre, mikor a születésnapjukon, 

névnapjukon úgy érzik, ők a legfontosabbak számunkra. 

A csoportokban található névnapi és születésnapi táblákra felkerült az ünnepelt 

gyermek jele. Az óvodapedagógusok ajándékot készítettek, a gyerekcsoportok 

dallal, verssel köszöntötték az ünnepelteket, annak kívánságai szerint. 

Gyermekek születésnapja 

Ünnepek   

Mikulás várás óvodapedagógusok 

A gyermekek örömmel készítettek a témához kapcsolódóan dekorációkat, eszkö-

zöket, tanulták a Mikulásról szóló verseket, énekeket, amelyekkel köszöntötték a 

Mikulást, amikor az óvodánkba érkezett.A szülők biztosították gyermekeik szá-

mára a mikuláscsomagokat. 

Advent - Karácsony óvodapedagógusok 

A karácsony ünnepkörét, az adventi időszakot tartalmas, meghitt tevékenységek 

jellemeztek, melyben a szülők is részt vállaltak, közös munka délelőtt alkalmával, 

ahol karácsonyi dekorációkat, ajándékokat készíthettek gyermekeikkel.  

A délelőttöt a Szent Pál Marista Ált. Iskolások betlehemi műsora és egy pedagó-

gus kolléga – Erdei Krisztina- hangszer bemutatója előzte meg.  A csoportok 

karácsonyi- betlehemi köszöntő műsorokkal, mesék dramatizálásával tették han-

gulatosabbá a karácsonyi megemlékezést. 

Az Essen Kftminden óvodának fenyőfát és szaloncukrot ajándékozott. Az alapít-

vány könyveket adományozott a csoportoknak. 
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Pedagógiai programban meghatározott ünnep a Lépésről - Lépésre részprogram szerint 
 

Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

 

Barangoló 

 

 

2019.10.15. 

 

Szakmai munka-közösségi 

tagok, vezetők, tagóvoda 

vezetők, óvoda- pedagógu-

sok, dajkák, szülők 

 

A barangoló című rendezvény helyszíne a 

Györffy István Nagykun Múzeum. 

A program már hagyományként kerül meg-

szervezésre a Lépésről – Lépésre szakmai 

munkaközösség jóvoltából, a program azonos 

óvodák 5 – 6 éves gyermekei számára. A játé-

kos délelőttön tanköteles korú gyermekek 

vettek részt. A Múzeum előtt és a Múzeum 

termeiben a munkaközösség tagjai által össze-

állított játékos feladatokon keresztül ismerked-

tek meg a gyermekek a kunok letelepedésével, 

életmódjával, pásztorok eszközeivel, szerszá-

maikkal. A parkban a lovas nomád nép élet-

módjához kapcsolódó lovas ügyességi játéko-

kat játszhattak a gyermekek, közben énekeltek, 

mondókáztak. 

A múzeumpedagógiai játékok segítettek a 

régmúlt idő élményszerű megismerését. 

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

A 4 tagóvodából közel 60 gyermek részt a 

rendezvényen. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. A 

különböző óvodából érkező gyerekek összeis-

merkedtek, együttműködtek. A közösen átélt 

élményt a rákövetkező napokban is emlegették, 

szívesen mesélték csoporttársaiknak. 
 

Tagóvodai ünnep, rendezvény 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Mihály-napi vásár 

 

 

2019.09.25. 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

Az új gyermekek köszöntésén túl, a Mihály 

napjához köthető néphagyomány ápolása 

valósult meg, a Mesetarisznya tehetségmű-

helybe járó gyerekek által. A népi versek, 

rigmusok, énekek bemutatása után fiatal 

tehetségek bemutatkozása történt meg a Ha-

gyományok nyomában címmel, ahol a Pusztai 

Rókák Hagyományőrző Egyesület fiatal tagjai 

mutatkoztak be, és tartottak íjász bemutatót, 

néptánc és citera zene bemutatót, mely nagy 

élményt jelentett az óvodás gyermekeinknek 

és szüleiknek. 

Farsang óvodapedagógusok 

A hangulati előkészítés érdekében valamennyi gyer-

mekkel ellátogattunk a Szent Pál Marista Általános 

iskola által szervezett - Farsangi felvonulásra, és 

megtekintettük az óriás jelmezeket, és csatlakoztunk 

a felvonulásukhoz. 

Az óvodás gyermekeink a Farsangi rendezvényeken 

jelmezbe öltözve búcsúztatták a telet, és hangulatos, 

jókedvű műsorral kedveskedtek a szüleiknek és az 

érdeklődő vendégeknek.  

A farsang napján az Essen Kft. a gyermeket fánkkal 

vendégelte meg. 
 

Gyermeknap   

Anyák napja   

Évzáró   
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Óvoda átadó Ünnep-

ség 
2019.10.03. 

Intézményvezető 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

TOP 1.4.1.-15. pályázat” keretében készül el 

az óvoda teljes körű infrastrukturális felújítása 

2019 nyarán. A felújítást követően birtokba 

vehettük a kívül - belül megszépült épületet. 

Az ünnepségen részt vett városunk vezetése, a 

kivitelező cég munkatársai, a társintézmények 

képviselői, intézményünk vezetése és dolgo-

zói, és természetesen az óvodás gyerekek 

szüleikkel együtt. 

Márton napi vigassá-

gok 
2019.11.11. óvodapedagógusok 

 A Márton napi hagyományokat, népszokáso-

kat elevenítjük fel óvodás gyermekeinkkel. A 

ludakról szerzett élményeket, tapasztalatokat 

dolgoztuk fel játékokon keresztül. A játékok 

nagy élményt jelentettek a gyermekek számá-

ra, szerepükbe beleélték magukat, azonosultak 

vele. 

 

Zöld óvodai programok, rendezvények 

 
Ünnep, rendezvény 

megnevezése 
Időpont Megvalósítók Tartalom 

Autómentes nap 2019.09. 20. 
óvodapedagógusok 

 

Az óvoda udvarán KRESZ táblákat helyeztük 

elközösen a gyermekekkel. Kerékpározást 

előkészítő játékokat játszottunk az óvoda 

udvarán. Játékos tevékenységen keresztül 

felelevenítették, hogy melyik tábla milyen 

viselkedést, cselekvést feltételez a forgalom-

ban. A járással futással végzett feladatokkal a 

gyermekek megtapasztalták a szükséges tem-

póváltást, lassítást, gyorsítást, megállást, 

közlekedési ismeretük mélyült. 

A gyakorlás által a gyermekek megismerték a 

biztonságos közlekedéshez szükséges szoká-

sokat, szabályokat. Elsajátították a közleke-

déshez szükséges körültekintést, megfontolt-

ságot, a megfelelő sebességválasztást, a gyors 

reagálás fontosságát. A gyakorlás eredménye-

ként fejlődött térben való tájékozódásuk, 

figyelemkoncentrációjuk, szem-kéz koordiná-

ciójuk, téri tájékozódásuk, állóképességük. 

Megtanultak biztonságosan közlekedni, átél-

ték a kerékpározás nyújtotta mozgás örömét. 

Állatok Világnapja 2019.10.04. óvodapedagógusok 

A csoportok projekt formájában dolgozták fel 

az állatok világnapját. Élményszerző, helyszí-

ni séták alkalmával megismerkedtünk a kör-

nyékünkön élő állatokkal. Feltérképeztük a 

lehetőségeket, az ismertségeket. Így jutottunk 

el lovas udvarba, ismerhettük meg a házkörül 

élő állatokat. A Darázs csoportban 1 kisfiú 

szülői segítséggel mindennap egy másik 

otthoni kedvencét hozta el az oviba és mutatta 

be a csoport társainak. A gyerekek így testkö-

zelből, társuk által is ismeretet szereztek a 

hangyáról, teknősről, hörcsögről, kígyóról és 

megtapasztalták a felelős gazda szerepét, 

hogyan ápolja, gondozza állatait egy állatsze-

rető ember. 
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Intézményi rendezvények 

 

Rendezvény megnevezése Időpont Megvalósítók Tartalom 

„Ügyeskedj a kerékpároddal” 2019.09. 20. 
környezeti munkaközösség 

tagjai, óvodapedagógusok 

Ebben a tanévben új helyszínre került a rendezvény 

annak érdekében, hogy minél több gyermek részt 

tudjon venni a kerékpáros programon. Így délelőtt a 

kisebb gyermekek vagy, akik még nem tudnak két 

keréken kerékpározni is részesei lehettek a játékos 

vetélkedőnek. Kerékpáros, rolleres, futóbiciklis 

ügyességi feladatokat hajtottak végre a gyermekek 

egyéni képességeiknek megfelelően., valamint 

közlekedési szabályokkal, szokásokkal ismerkedtek 

újszerű játékokon keresztül. 

Délutáni program a családok bevonásával valósult 

meg. 

A gyermekek és a szülők 9 pályán kerékpáros 

ügyességi feladatokat hajtottak végre, megmutatat-

ták KRESZ ismeretüket, ami a biztonságos kerék-

pározáshoz nélkülözhetetlen. 

Kelj fel Jancsi! játékos sorver-

seny 
2019.10.09. 

Kása Henrietta 

munkaközösségi tag, 

Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

A gyermekek nagy izgalommal készültek a Városi 

Sportcsarnokba megrendezésre kerülő vetélkedőre. 

A gyermekeknek kilenc pályán kellett ügyességi és 

gyorsasági feladatokat végrehajtani. 

Ovigála 2019.11.16. 

Balázs Dorina 

Csapóné Horváth Marianna 

Spisák Dezsőné 

Az előadás címe: „Gyere velem táncolni”. a moz-

gásban gazdag előadás, népi és ritmikusabb tánc 

mozdulatok összedolgozásából állt, hiszen a moz-

gás - a ritmus - a zene egymástól elválaszthatatlan 

egységet alkotnak. A zene választás során egy 

Karcagról elszármazott zeneszerző művét választot-

ták. Az előadás által gyermekek zenei ízlését, moz-

gás kultúráját, ismereteit, térforma látásukat is 

igyekeztek fejleszteni. A próbák során az összetar-

tozás érzését, ill. a táncot, mint örömforrást is 

megérezhették a gyerekek. - 20 gyermek vett részt. 

 

 

6. Óvodák kapcsolatai 
 

 Tartalom - Megvalósítás Cél 

Intézményen belül tag-

óvodák között 

 

Munkaközösségekben való aktív részvétel. 

Tagóvodák rendezvényeinek látogatása. 

Teamekben való közös együttműködés. 

Képzések, továbbképzések alkalmával emberi és 

szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása. 

Tehetségpont feladatainak megvalósításában 

szoros együttműködés az azonos területen mű-

ködő teamek között. 

Pályázati projektekben együttműködés, tapaszta-

latcsere. 

Intézményi közös alapelvek, célok mentén együttmű-

ködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása, intézményi jó 

gyakorlatok intézményen belüli átadása, egymástól 

tanulás. 

Pályázati projektek eredményes megvalósítása  

Óvoda - család 

Beiratkozás 

Szülői értekezletek 

Családlátogatások 

Egyéni beszélgetések 

Közös ünnepségek, rendezvények, projektek 

Közös kirándulások 

A Szülői Munkaközösséggel való együttműkö-

dés, Szülői elégedettség vizsgálat 

Konkrét tervek az óvodai csoportnaplókban.  

Az információ biztosítása. Az óvoda pedagógiai mun-

kájának szakszerű ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, visszajelzések fogadása. 

Középiskolák 
Közösségi szolgálat megszervezése középiskolás 

diákok számára. 
Kétoldalú együttműködési megállapodás alapján 
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Óvoda – általános isko-

lák 

 

Tanévnyitók látogatása. Első osztályos gyerme-

keink meglátogatása. 

Iskolai és óvodai pedagógusok megbeszélései, 

hospitálás. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Nagycsoportosok látogatása az iskolába. Partneri 

véleménykérés. 

Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő mentesebbé 

tétele. 

Az óvodából az iskolába való beilleszkedés segítése. 

Eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása. 

A pedagógiai módszerek, eljárások összehangolása. 

Óvoda - Fenntartó 

Óvodai rendezvényekre meghívás.  

Beszámoló az intézmény munkájáról. 

Bizottsági és Testületi üléseken való részvétel, 

igény szerint kihelyezett bizottsági üléseknek 

helyszín biztosítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvodai munkáról 

Pályázati projektek előkészítésében, megvalósí-

tásában együttműködés. 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő munkájának megis-

mertetése. 

 

Óvoda – JNSZM Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai tanácskozá-

sok, megbeszélések. Pszichológussal együttmű-

ködő szakmai kapcsolatok. 5. életévüket betöl-

tött gyermekek képességvizsgálata. Beszédhibák 

szűrése, javítása, 3 és 5 éves gyermekek szűrése. 

Folyamatos kapcsolat a logopédusokkal. 

Képesség, részképesség zavarral, magatartásproblémá-

val küzdő gyermekek fejlesztése, illetve számukra a 

legmegfelelőbb iskolatípus megválasztása. Pszicholó-

gus által gyerekeknek és szülőknek tanácsadás. 

Óvoda pszichológussal való együttműködése 

Tartalmas szakmai együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

Óvoda – JNSZM Szak-

szolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intéz-

ménye 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési igény 

megállapítása, felülvizsgálat, szakszerű ellátás 

biztosítása a szakértői vélemény alapján.  

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása az óvodában 

a szakértői vélemény alapján. Annak meghatározása, 

hogy mely nevelési – oktatási intézményben nyerjen 

felvételt a gyermek. SNI felülvizsgálatok, beiskolázás-

ra javaslat. 

Óvoda – Oktatási Hiva-

tal Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

Bázisintézményi feladatok ellátására közös 

munkaterv készítése.  

Felkérésre előadások, hospitálások biztosítása 

intézményünk mesterpedagógusai által. 

Továbbképzéseken való részvétel, szaktanács-

adói látogatások. 

Konferenciákon való részvétel 

A nevelőmunka eredményességének szakmai támoga-

tása. A továbbképzések alkalmával pedagógiai mód-

szerek, eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, bekapcsoló-

dás. 

Óvoda – Családsegítő 

Központ, Gyermekjóléti 

Szolgálat, Gyámhivatal 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gond-

jaik, problémáik, hivatalos ügyeik intézésének 

segítése. Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös 

tájékoztatás. A gyermekvédelmi feladatokról 

éves beszámolás. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett 

helyzetben élő családok, gyermekek érdekeinek képvi-

selete, segítése. 

Óvoda- Kulturális és 

Közművelődési Intézmé-

nyek 

Gyermekszínház, gyermekfilmszínház látogatá-

sa, könyvkölcsönzés, múzeum és kiállítások 

látogatása. Mesemondó verse-

nyek.Rajzpályázatok. 

„Játszd újra!” kiállítás megszervezése. 

Szakmai fórum, konferenciák szervezése. 

Pályázati programban való együttműködés. 

Barangoló helyszíne a Múzeum. 

A gyermekek számára óvodán kívüli kulturális prog-

ramok biztosítása, élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények sikeres megvaló-

sítása érdekében Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

Óvoda – Védőnők, Fog-

orvosok, Gyermekorvo-

sok 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Ge-

rinc és talp deformitások szűrése. Védőnők 

rendszeres tisztasági ellenőrzése. 

Hallás – látásvizsgálat.Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése 

az egészséges életmód kialakításában. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az 

egészséges életmód kialakításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség kezelése, visszaszorítása. A 

rendszeres óvodába járás segítése. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála stb. 

Egymás rendezvényeinek látogatása, közös 

pályázatok készítése. 

A város kulturális és közéletében való részvétel, egy-

más segítése, támogatása a pályázatokban. A karcagi 

óvodáskorú gyermekek képességfejlesztésének támo-

gatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel kapcsolattartás. 

Szakmai egyesületek 
Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozá-

sokon való részvétel, szakmai együttműködések. 

Az egymástól való tanulás biztosítása, jó gyakorlatok 

átadása – átvétele. Információáramlás. 

Óvoda - Tehetségtaná-

csok 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhe-

lyek megismerése, bemutatása. 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló működés meg-

őrzése. 
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7. Pedagógiai terv a stratégiai dokumentumok, elvárások alapján 
 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, melynek 

ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2019-2020-as évben  

 A Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célok, az éves mun-

katerv figyelembe vételével, át-

gondolt pedagógiai éves terve-

zésben, tematikus lebontásban je-

lenjenek meg a napi tervezés, 

megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 Az egészségfejlesztés, a mozgás 

szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységek-

kel. 

 

 

 

 

 

 

 A különleges bánásmódot igény-

lő gyermekek szakszerű ellátásá-

nak biztosítása 

 

 A cigány nemzetiségi nevelésben 

a szocializáció területén érjünk el 

egyre eredményes megvalósítást 

 

 A Pedagógiai Program felülvizs-

gálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változá-

soknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

 Az intézmény teljeskörű önérté-

kelése, a vezetői feladatok érté-

kelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

 Az külső és belső ellenőrzések, 

értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentáci-

óban egyaránt. Az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerének 

felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatko-

zásában. 

 

 A gyermekek egyéni mérő, érté-

kelő, fejlesztő dokumentációjá-

nak felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk alapelveit figyelem-

be véve készülnek el a csoportok éves pedagógiai tervei, melyek tükrözik a nevelési 

programjaink sajátos vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, naprakész tervezé-

se, vezetése. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokásokra, magatartásformálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, felada-

tokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás alkalmazása. 

A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése mellett a napi tervezés megva-

lósul. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozása, alapvető higié-

niai, táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása. A harmonikus, összerendezett nagy 

és kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése.  

Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros együttműködés. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti időszakban, szervezett formá-

ban valósul meg. Heti egy alkalommal kötelező testnevelés foglalkozás, a hét többi 

napján, a délelőtt folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindennapos testneve-

lés. Lehetőség szerint az udvaron való tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett moz-

gás szervezése. 

 

Együttműködés a szakemberekkel. A szakvéleményben tett javaslatok szerint egyéni 

fejlesztések megvalósítása. Naprakész dokumentációvezetés. 

 

Az EFOP 3.1.3.pályázat megvalósítása során elért eredmények megtartása. A partner 

óvodák jó gyakorlatainak átvétele. 

 

 

 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült Balázs Dorina – gyakornok – felkészülésének 

támogatása, portfólió készítésének segítése. 

 

 

 

 

 

Az intézményi önértékelés megvalósítása 5éves ütemterv szerint: Kása Henrietta óvoda-

pedagógus.  

 

 

 

Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a dokumentációkban, a mindennapi 

tervező munkában és a gyakorlati megvalósításban. 

 

Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban. 

 

 

 

 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fejlődésének folyamatos 

nyomon követése, fejlesztési tervek elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész vezeté-

se. Szülők reális tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente legalább két alkalommal, 

melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség esetén tanácsadás, szakemberek bevonása a 

gyermekek fejlődése érdekében. Kiemelt figyelem fordítása a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekre. 
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2. Az óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek az intézményi költségvetésből, pályázati forrásokból 

 A gyermek létszám, csoport és 

alkalmazotti létszám támogassa a 

magas szintű óvodapedagógusi 

feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

 Pályakezdő óvodapedagógusok 

alkalmazásával az utánpótlás biz-

tosítása 

 

 

 Épület és tárgyi fejlesztésekre pá-

lyázati források keresése, szak-

mai megvalósítás összhangjának 

megteremtésével. 

70 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 3 óvodai csoportban, 6 fő óvodape-

dagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő szakképzett dajka által. 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi fejlesztésekre került sor pályázatok által: 

-  EFOP 3.1.3. 

-  NTP-OTKP-19 

- Óvodakert pályázat 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok számára a 

nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

 A Nagykunság, Karcag értékei-

vel ismerkedjenek a gyermekek, 

helyi alkotók, kiállítások látoga-

tása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban élet-

koruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 Az óvodás gyermekek életkorá-

hoz közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumen-

tálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi cso-

portban. 

Élményszerzés, témákhoz kapcsolódó előzetes ismeretszerzés a projekteket, a témafel-

dolgozásokat megelőzően. A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, helyi értékeivel 

való megismerkedés a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. A 

város múltját, jelenét bemutató kiállítások, rendezvények látogatásával a gyermekek 

élményeinek, ismereteinek gazdagítása. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek Mihály napi vásár rendezvényünket színesítik. 

Tyukodi László és felesége, 

Dávid - Kis Borbála, a Pusztai Rókák nomád hagyományőrző Egyesület tagjai – a kunok 

életmódjának, hagyományainak bemutatása- íjászat, citera zene, néptánc. 

 

A hungarikumok közül a nagycsoportosaink, akik részt vettek a Barangoló rendezvé-

nyünkön a Múzeumban megismerkedtek az őshonos állatokkal, a magyar kutya fajták-

kal, melyet a további ismeretbővítés, helyszíni látogatás követett. 

Az akácmézzel való ismerkedést a Medve – projektek megvalósítása során valósítottuk 

meg. 

Hagyományosan megjelenik az óvodai életünkben az Advent, a Karácsony és a Húsvét. 

 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles körben 

ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

 Kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítése valósuljon meg. 

 Elsődleges a módszertani meg-

újító képzéseken való részvétel 

 

  Jó gyakorlatok, módszerek adap-

tálása nevelési gyakorlatunkba. 

 Saját jó gyakorlataink adaptáció-

jának támogatása 

A POK által szervezett tanfolyamokat lehetőségeinkhez képest igyekszünk kihasználni. 

 

 

 

 

Az EFOP 3.1.3. pályázati együttműködés során megismert jó gyakorlatokat beépítjük a 

nevelőmunkákba.  

 

5. Jó gyakorlataink nyilvánossága bővüljön a tehetséggondozás, a környezeti nevelés, a drámajátékok alkalmazása, a népha-

gyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

 Eredményes gyakorlataink válja-

nak ismertté nevelőközösségen 

belül. 

 Kerüljenek dokumentálásra újabb 

megvalósított jó gyakorlataink. 

 Kerüljenek akkreditálásra meg-

valósított jó gyakorlataink. 

 

 Kerüljenek publikálásra a kidol-

gozott, megvalósított módszerek, 

gyakorlatok 

 Jelenjenek meg újabb tevékeny-

ségi területek a jó gyakorlataink 

között. 

 

 

POK napok keretében a „Mihály napi vásár” és a „Barangoló” jó gyakorlatunkat mutat-

tuk be.  

EFOP 3.1.3. területi műhelymunka során az „Ügyeskedj a kerékpároddal” intézményi 

rendezvény jó gyakorlata került bemutatásra. 

 

 

 

 

Tehetségpályázat keretében a Mesetarisznya műhely gyakorlata került publikálásra egy 

projektfüzetben. 
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6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések mikrohálózatai, tehetséggon-

dozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint 

országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta telepü-

lésekkel. 

 Szakmai munkaközösségek fo-

lyamatosan működjenek a peda-

gógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében. 

 

 Szakmai munkaközösség vezetők 

együttműködése rendszeresen va-

lósuljon meg. 

 

 

 

 Tehetség területenként a mű-

helyvezetők együttműködése fel-

adat orientáltan működjön. 

 

 

 A Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, 

szaktanácsadók közreműködésé-

vel 

 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő 

Tanáccsal, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehet-

ségnapok, szakmai programok, 

gyakorlatok megvalósítása 

 

 Határon túli szakmai kapcsolatok 

kialakítása 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal elősegítik a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását 

 

 

 

A szakmai munkaközösség vezetők: óvodánkból: a 

Lépésről – lépésre mk., Gyermekvédelmi mk., ésKörnyezeti mk. rendszeresen részt 

veszünk a munkaközösség vezetők értekezletén, ahol a munkaközösségek munkájának 

megismerése, programok egyeztetése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek 

feltárása zajlik. 

 

A tehetségműhely vezetők a tervezetteknek megfelelően részt vesznek értekezleten, ahol 

az együttműködésen túl a pályázatok figyelése írása, pályázati programok közös megva-

lósítása, a tehetségfejlesztő műhelyek dokumentációjának áttekintése, szükség esetén 

módosítása valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

 

2019.11.07-én a Lépésről - lépésre programmal dolgozó óvodák szakmai tanácskozására 

került sor Budapesten, ahol az országból, valamint a határon túli óvodákból érkező kol-

légák osztották meg tapasztalataikat. 

7. A Zöld Óvoda kritérium rendszerének minél magasabb szinten feleljenek meg óvodáink, növekedjen az „Örökös Zöld 

Óvodák” száma, megyei bázisintézményi szerepünk folyamatosan újuljon meg. 

 Zöld Óvoda pályázatok benyújtá-

sa 3 évenként 

 Zöld Óvodai tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

Óvodánk 2017-ben Örökös Zöld Óvoda címet nyert el, ezért nem kell további pályázatot 

benyújtanunk. 

 

Az elkötelezettségi nyilatkozatunk alapján kiemelten kezeljük óvodai életünk min-

dennapjaiban a környezeti nevelést, a gyermekek környezettudatos magatartásá-

nak fejlesztését, a szülők szemléletének alakítását, formálását a fenntarthatóság 

jegyében. 

A zöld jeles napokról való megemlékezéseket a továbbiakban is a gyermekek élet-

kori sajátosságának és egyéni érdeklődésének megfelelően változatos tevékenysége-

ken keresztül dolgozzuk fel. 

A környezetvédelemhez, fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó városi és orszá-

gos szintű akcióprogramokba a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően az 

óvodapedagógusok által szervezett színes tevékenységeken keresztül bekapcsoló-

dunk. Már meglévő ismereteinket, jó gyakorlatunkat, módszereinket átadjuk új 

kollégáink számára. 

8. A pedagógusok, vezetők a külső és belső ellenőrzések, értékelések összhangjának megteremtésére legyenek képesek, moti-

váltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

 A belső ellenőrzések, értékelések 

tárják fel az erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 Az intézményben dolgozó szak-

értők, szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 Külső szaktanácsadói szolgálta-

tások igénybevétele váljon a pe-

dagógusok igényévé. 

 

Tagóvoda szinten megvalósulnak az ellenőrzések a tervezetteknek megfelelően. Az 

ellenőrzések során az erősségek, a fejleszthető területek feltárását követően, közösen 

fejlesztési javaslat megfogalmazása történik az egyéni fejlődés érdekében. 
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9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak egyre 

nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségterületen tehetséggondozásban 

 A tehetséggondozás teljes körű 

megvalósítása valamennyi óvo-

dában. 

 Óvodapedagógusok önmegvaló-

sításának vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 Tehetségpont akkreditációra 3 

évenként kerüljön sor. 

3 tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek tehetség- gondozása, 

környezeti, mese-dráma és kézműves területeken.A tehetségígéretes gyermekek gondo-

zását az óvodapedagógusok érdeklődésük és végzettségüknek megfelelően végezték. 

 

 

 

A tehetségműhelyek megvalósított szakmai programjai dokumentálásra kerültek.  

NTP pályázat írása, annak megvalósítása: Csapóné H. Marianna 

MATEHTSZ pályázat megvalósítója: Andrási Tiborné és Harsányiné Sz. Ilona 

10. Nagy szakmai tapasztalattal, kiváló gyakorlattal rendelkező pedagógusoknak legyen lehetősége átadni tudásukat, a neve-

lőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

 Főiskolai hallgatók szakmai gya-

korlatán mentori feladatok ellátá-

sa 

 

 

 Gyakornokok mentori feladatai-

nak ellátása 

 

 Mentorok közötti szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

 

 Munkaközösségi foglalkozások 

keretében bemutató foglakozások 

tartása. 

Lázárné Popovics Anikó – végzős hallgató- az egri Eszterházy Károly Egyetem Óvókép-

ző szakán.mentora: Kása Henrietta 

Ujj Petronella – végzős hallgató - a DE. Hajdúböszörmény mentora: Andrási Tiborné 

Balázs Dorina gyakornok – mentora: Harsányiné Sz. Ilona 

 

A gyakornoki szabályzatban előírt dokumentumok vezetése, tapasztalatcsere valósult 

meg - Harsányiné Szabó Ilona iránymutatásával – Ábrahám Anett és Rapi Angéla gya-

kornokok, valamint mentoraik között. 

11. Valósuljon meg a gazdaságos, hatékony, eredményes intézményműködés egysége. 

 Pedagógiai munkánkat a Peda-

gógiai Programban megfogalma-

zott célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósításával ér-

jük el. 

 

 Humán és tárgyi erőforrásaink 

hatékony kihasználása a célok el-

érése érdekében, a gazdaságosság 

érvényesítésével. 

Az egyenletes leterheltség figyelembevételével feladatainkat megosztva, egymást segítve 

érjük el céljainkat. 

 

 

 

 

A törvény által előírt feltételek teljes mértékben biztosítottak. 

 

 

8. Gyermekvédelmi felelős neve:  
Csapóné Horváth Marianna 

 

 

9. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
 
Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis Kód 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, eredmé-

nyei 

Katica csoport: 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

Farkas Olivér Beszéd-fogyatékos  Homoki Judit 

Érdeklődőbb, önállóbb, magabizto-

sabb lett, játéktevékenységei, társas 

kapcsolatai fejlődtek. 

Darázs csoport: 

Harsányiné Szabó Ilona 

Kása Henrietta 

Kiss Berna-

dett 

Kevert specifikus 

fejlődési zavarok 
 

Homoki Judit 

Vincze Dóra 

Beszéde nehezen érthető, mások 

közléseit megérti. Egyszerű utasítá-

sokat végrehajt. Önállóság terén 

sokat fejlődött, de szobatisztasága 

még nem alakult ki. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

289 

 

Margaréta csoport: 

Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth Marian-

na 

Kabai Va-

nessza 

Enyhén értelmi fogya-

tékos 

Tanulásban akadályo-

zott 

Értelmi fogyatékos-

sághoz tartozó be-

szédzavar 

 Homoki Judit 

A kislányt nehezen lehetett moti-

válni, érdeklődését nehezen lehetett 

felkelteni és fenn tartani, még két 

személyes helyzetben is. Kommu-

nikációja nehézkes, sok esetben 

nem is értette meg a feladatokat, 

beszédfogyatékosságából adódóan 

nehezen fejezte ki magát, tőmonda-

tokat használt. A kislány érdemi 

fejlődést nem mutatott, inkább 

elmaradás, folyamatos stagnálás állt 

be a fejlődésében. 

Margaréta csoport: 

Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth Marian-

na 

Varga Henri-

etta Evelin 

érzékszervi fogyaté-

kos- nagyothalló 
BNO 

H90.3 
Homoki Judit 

A kislány az elmúlt évekhez képest 

aktívabb volt, egy – egy feladatot 

ügyesen megoldott. Néhány terüle-

ten fejlődött, de sok hiányossága 

van még. Beszéde nehezen érthető, 

artikulációja nem megfelelő, be-

szédhibás, problémájából adódóan. 

Teljesítménye változó. Két szemé-

lyes helyzetben sem motiválható 

mindig, érdeklődése kis ideig tart-

ható fenn, terelhető, sokszor nem 

hallja (a tartós hallókészülék hiány 

miatt) és/vagy nem érti meg a fel-

adatokat.  

 

 

 

10. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása 
 

Csoport neve Óvodape-

dagógusok 

Gyermek 

neve 
Diagnózis 

Fejlesztést végző- 

szakember 

Fejlesztés tapasztalatai, eredmé-

nyei 

Katica csoport: 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

 

Farkas Béla 

Tanulási nehéz-

ség veszélyezte-

tett 

Kása Henrietta 

A gyermek jól motiválható, a fel-

adatvégzéshez folyamatos kontrollt, 

biztatást igényel, ok-okozati össze-

függéseket segítséggel értelmez. 

Fejlesztést igényel az idői tájékozó-

dása, valamint kognitív képességei.  

 

 

11. Tartásjavító torna 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Andrási Tiborné 

Csoport létszáma: 13 fő 

Foglalkozás időpontja: szerda – péntek 10:30-11 óráig 

 

 

12. Szakmai munkaközösségekben és szakmai műhelyekben való részvétel: 
 

Munkaközösség 

neve 
Munkaközösségi tagok Tapasztalatok a munkaközösségi foglalkozásokról 

Vezetői mk. Harsányiné Szabó Ilona 

A foglalkozásokon a sikeres intézményi rendezvények előké-

szítése, lebonyolításának menete lett átbeszélve. Kijelölésre 

kerültek a felelősök, a programok ütemezése.  

Emellett a jogszabályi változásoknak megfelelő dokumentáció 

készítése, változtatása is feladatunk volt. 
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Lépésről –lépésre 

szakmai mk. 

Andrási Tiborné, Balázs Dorina, Csapóné 

H. Marianna, Harsányiné Sz. Ilona, Kása 

Henrietta, Spisák Dezsőné 

A foglalkozások oldott hangulatúak voltak. A Barangoló ren-

dezvény előkészítése, megvalósítása sikeres volt. A 4 tagin-

tézményből résztvevő gyerekek megismerkedhettek a Kunsági 

emberek hagyományaival, népi kultúrájával, valamint a kunok 

letelepedésének történetével.  

A munkaközösség tagjai közül 9 fő vett részt Budapesten egy 

találkozón ahol előadásokon és óvodalátogatáson ismerhettük 

meg az ott folyó munkát. 

A munkaközösségi foglalkozás keretében beszéltünk a játékról, 

az élményszerzési lehetőségekről is. Tervként merült fel ezek 

összegyűjtése, melyet a járványügyi helyzet miatt már nem 

sikerült megvalósítani. 

Gyermekvédelmi 

mk. 
Csapóné Horváth Marianna 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyez-

tetett helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos intézményi 

tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem 

területén történt törvényi változások megismertetése, átadása a 

kollégáknak. A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának 

segítése óvodákon belül. 

Környezeti mk. 
Andrási Tiborné 

Csapóné Horváth Marianna 

A kerékpáros vetélkedő új helyszínen, új szervezési formában 

valósult meg, amely szélesebb körben szolgálta a kerékpározás 

népszerűsítését. 

A jó gyakorlatok kidolgozásának előkészítése megtörtént, az 

összedolgozásának folyamatánál tart.  

Az udvari játékok során a természet – környezet megfigyelését 

szolgáló játékok gyűjtése további feladat.  

Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a 

környezettudatos szemléletformálása az óvoda dolgozói, a 

gyermekek, a gyermekeken keresztül a szülők körében. 

Mesevarázs mk. 
Csapóné Horváth Marianna 

Kása Henrietta 

Olyan lehetőségek összegyűjtése a mese vonatkozásában, mely 

a szabadjátékot, udvari játékot gazdagíthatja. A mesegyűjtés 

évszakokhoz, alkalomhoz, mesefeldolgozáshoz ötletelés, tervek 

összeállítása, egymás segítése, támogatása 

Testnevelés- 

gyógytestnevelés 

mk. 

Kása Henrietta 

Sokoldalú, újszerű elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása 

egymásnak, a munkatársaknak. A mozgással kapcsolatos a 

gyakorlati ismeretek, tudás átadása bemutató foglalkozások 

során 

Kerekerdő mk. 
Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó Ilona 

Az óvodapedagógusok szakmai kompetenciájának erősítése a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartá-

si nehézséggel küzdő gyermek nevelésében. A gyermekek 

fejlesztéséhez kaptunk segítséget, módszereket, játékötleteket a 

foglalkozásokon.  

Kézműves mk Spisák Dezsőné 

Ötletek, ismeretek átadása, az igényes, esztétikus kézműves 

alkotás képességének további mélyítése a műhelytevékenysé-

gek közben. Az intézményünkben folyó pedagógiai munka 

szakmai segítése, fejlesztése a vizuális nevelés területén. 

 

 

13. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Harsányiné Szabó Ilona vezető óvodapedagógus 

A felújított óvoda újraindítása, a dolgozók munkájának összehangolása, 

koordinálása, a zökkenőmentes nevelési év beindításának elősegítése. 

A felújításból eredő ellenőrzések nyomon követése, hiba bejelentések 

elkészítése, folyamatos egyeztetés az intézmény vezetővel. 

Gyakornok kolléganő szakmai munkájának segítése, a portfólió készítés 

folyamatának nyomon követése, támogatása. 

Sikeres rendezvények, szakmai napok előkészítése, megvalósítása, tudás-

megosztás. 

Pedagógus önértékelésben résztvevő kolléga szakmai munkájának értéke-

lése, óralátogatás, dokumentumelemzés, kérdőíves eljárás lebonyolítása. 
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Andrási Tiborné környezeti nevelő 

Zöld jeles napokról való megemlékezés: témaprojektek feldolgozásával, 

helyszíni séták, saját csoportjában, tehetséggondozó műhelyében és tag-

óvoda szinten valósult meg. A kihirdetett vészhelyzet és rendkívüli szünet 

ideje alatt a „Karcagi óvodások tarka-barka percei” online felületen az 

érdeklődő gyermekek és szüleik számára természet és a környezet felfede-

zését segítő ötleteket, vizsgálódási lehetőségeket, matematikai tartalmú 

tapasztalatszerzést elősegítő játékokat osztott meg. Az általa közzétett 

játékötletekkel igyekezett hozzájárulni a gyermekek ismereteinek bővítésé-

hez, sokoldalú tapasztalatszerzéséhez, az iskolai életre való felkészítéséhez, 

mintát nyújtott a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Csapóné Horváth Mari-

anna 

szociálpedagógus, tehet-

ségfejlesztő 

Pozitív minta nyújtásával sikerült a gyerekek kultúrájukból adódó viselke-

désüket, megnyilvánulásaikat, elfogadhatóvá tenni a csoport számára. A 

szülőkkel való beszélgetések, a közös programok, illetve a nyitottsággal, 

bizalommal való odafordulás is segített ennek az elérését. 

Kása Henrietta 

egyéni bánásmódot igény-

lő gyermekek fejlesztő 

pedagógusa 

Egy BTMN -s gyermek fejlesztése valósult meg. 

 

 

14. Tehetségműhelyek 
 

Tehetségműhely neve Tehetségterület Tehetségműhely vezetője 
Tehetségműhely lét-

száma 

Időpont, időke-

ret 

Ügyes kezek kézműves Spisák Dezsőné 
 

8 fő 

kedd 

10:30-11:10 

Mesetarisznya mese Csapóné H. Marianna 10 fő 
csütörtök 

10:30-11:10 

Kóborló mocorgók mozgás/környezet Andrási Tiborné 15 fő 
hétfő 

10:30-11:30 

 

 

15. Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 
 

Pedagógus neve Képzés megnevezése 

Képzés időpont-

ja/Képzés időtar-

tama 

Képzés szervező-

je 
Képzés finanszírozása 

Harsányiné Szabó Ilona 
Óvodapedagógiai Évindító konfe-

rencia 

2019.09.04.  

6.5 óra 
Mód –Szer - Tár 

költségvetésből finan-

szírozott 

Balázs Dorina 

Csapóné Horváth  

Marianna 

Közösségi Újraélesztési és Első-

segély nyújtási 

Tréning  

2019.11.28. 

 

Országos Mentő-

szolgálat 
térítésmentes 

Andrási Tiborné 

Óvodakerti alapok – továbbkép-

zés az ökológiai szemléletű óvo-

dakertek kialakításához és mű-

ködtetéséhez  

2020.07.06 -

2020.07.19. 

 - 30 órás akkredi-

tált ped. tov.képz. 

Iskolakert Alapít-

vány 

Pályázat által finanszí-

rozott 

 

 

16. Szakmai Napokon való részvétel 
 

16.1. Bázisintézményi Programok 

Megyei Őszi Pedagógiai Napok - 2019. október14-22. 
Időpont Szakmai program neve Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.10.16. 

 

Környezeti nevelés 

lehetőségei a fenntartha-

tóság jegyében – bemu-

tató foglalkozás 

MIEO Csokonai 

úti Óvoda 
Balázs Dorina 

A külső világ tevékeny megis-

merése, a szelektív hulladék-

gyűjtéssel kapcsolatos élmények 

feldolgozása, a környezettuda-

tosság megalapozása, játékötle-

tek bemutatása 
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2019.10.18. 

Régi idők nyomában – 

hagyományok felidézése 

a fenntartható fejlődés 

érdekében óvodás korú 

gyermekekkel - műhely-

beszélgetés 

MIEO Zöldfa úti 

Óvoda 

Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó Ilona 

A műhelybeszélgetés keretében 

bemutatásra került az óvodánk-

ban megvalósuló néphagyomá-

nyok, a jeles napok feleleveníté-

se, gyakorlati megvalósulása, a 

fenntarthatóság jegyében. 

2019.10.22. 

A mérték, érték az öko-

lógiában – ökológiai 

szemléletformálás 

MIEO Kinizsi úti 

Óvoda 
Andrási Tiborné 

Az ökológiai lábnyom szerepé-

nek megismertetése az óvodás 

korú gyerekekkel a játékos tanu-

lásszervezés módszereinek al-

kalmazásával. Projektrendszerű 

feldolgozással a takarékosság, a 

mérsékletesség, ok-okozati 

összefüggéseinek érzékeltetése a 

fenntarthatóság érdekében. 

 

 

16.2. Munkaközösségi, tagintézmény szintű szakmai, nyílt napok 

 

Időpont 
Szakmai program 

neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

 

2019.11.07. 

 

Lépésről –lépésre 

programmal dolgo-

zók találkozója 

Budapest – 

Kondor Kö-

zösségi Ház 

Balázs Dorina 

Csapóné H. Marianna 

Harsányiné Sz. Ilona 

Kis lépésekkel, mesék varázsával  

a fenntartható közösségekért. 

A mesevilág és mindennapi életünk találkozásai. 

Az előadások és kísérő programjai hagyományain-

kat, meséinket a „fenntartható közösségek” gyöke-

reként közelíti meg. A mesevilág és mindennapi 

életünk találkozásai- mindennapi dolgaink és a 

mesék párhuzamai, múltunk és jelenünk összecsen-

gései által. 

A találkozó további részében lehetőségünk nyílt 

személyes kapcsolatfelvételre, szakmai beszélgeté-

sekre, betekintésre a Lépésről lépésre program ötle-

teibe, helyi gyakorlatába. 

 

 

17. Konferenciákon való részvétel 
 

Időpont 
Szakmai konferen-

cia, program neve 
Helyszín Résztvevők neve Tartalom 

2019.08.29 
Óvodai Szakmai 

Értekezlet 
Szolnok 

Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Az óvodai játék alakítása, bővítése, mely a gyermek 

elemi- alapvető szükséglete. 

2019.09.03 

Óvodapedagógiai 

Évindító konferen-

cia 

Miskolc 
Harsányiné Szabó 

Ilona 

Előadások: Jogszabályi környezetszemle az óvoda-

pedagógusok szemüvegén át – Mit üzennek a Köz-

nevelési tv. módosításai? 

A munkaterv összeállításának szempontjai, a sike-

res családi beszélgetések, szülői értekezletek mód-

szerei.A gyermeki fejlődést segítő módszerek al-

kalmazásai. 

2019. 

10.22 

Zöld Bázisintéz-

mény Szakmai Nap 

 

Szeged –

Földműves úti 

Óvoda 

Andrási Tiborné 

Az energiatudatosság alkalmazási lehetőségei az 

óvodában, valamint az óvoda múzeumpedagógiai 

módszereinek megismerése, a múzeum és az óvoda 

közötti együttműködés jó gyakorlatának bemutatá-

sa. 
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2020. 

01.25. 

Mentorok felkészí-

tése főiskolai hall-

gatók gyakorlati 

munkájához. 

Eger –

Eszterházy 

Károly Egye-

tem 

Kása Henrietta 

Útmutató a nyolc hetes gyakorlat feladatairól, a 

tervezésről, megvalósításról, valamint a záró gya-

korlati foglakozás rendjéről. 

2020.02.14 

Mentorok felkészí-

tése főiskolai hall-

gatók gyakorlati 

munkájához 

DE. Hajdúbö-

szörmény 
Andrási Tiborné 

Útmutató az óvodai gyakorlat feladatairól, a terve-

zésről, megvalósításról, valamint a záró gyakorlati 

foglakozás rendjéről. 

 

 

18. Pályázatok megvalósulása 
 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda  

A pályatatban részt vevő óvodapedagógusok: Csapóné Horváth Marianna, Harsányiné Szabó 

Ilona 

 

Feladatok:  

 Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel, csoportos és intézményi találkozó keretén 

belül 

 Adatok szolgáltatása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről 

 Gyermekek fejlődésének egyéni gyomon követése  

 Cselekvési terv készítése, értékelése  

 Esetmegbeszélés 

 Kulturális program megvalósítása (színházlátogatás) 

 Workshopokon, kontaktórákon való részvétel  
 

A Nemzeti Tehetség Program által kiírt, „A hazai és határon túli óvodai tehetség – kibontakoztató 

programok támogatása” (NTP-OTKP-19) című, nyertes pályázat megvalósítása még nem zárult le, 

de a kolléganő az év folyamán igyekezett a gyermekek számára, a mesék feldolgozását, a különböző 

mesékkel, a néphagyományokkal való ismerkedést, minél változatosabb módon átadni. A gyerekek 

résztvevői voltak a Györffy István Nagykun Múzeumban tartott, a Lépésről-lépésre programmal dol-

gozó óvodák közötti rendezvényen, a Barangolón, ahol a Kunsággal, a hagyományokkal ismerked-

hettek meg. A pályázat keretében a gyerekek részt vettek az óvodában megtartott bűvész előadáson, 

óvodapedagógus által hangszermutatón, hallgató által bemutatott előadáson – a méhecskék életéről,és 

a Déryné által szervezett zenés mese előadáson. Gazdagító, lazító programokon is részt vettek a 

gyermekkel. Októberben a Könyvtárral ismerkedhettek meg ahol, a gyermekkönyvtár vezetője Kati-

ka néni, interaktív módon, játékosan mutatta be, a könyvtár használatát és egy mese feldolgozásban is 

részt vehettek a gyermekek. Részt vettek a gyerekek a Szent Pál Marista Általános Iskola télűző, far-

sangi felvonulásán is. 

 

2019. szeptember 16 - 2019. november 20 között megvalósuló Tehetségek Magyarországa (EFOP-3-

2-1-15-2016-00001)  

A gazdagító programpár a természetben végbemenő változások megfigyelésén, az évszakváltás nö-

vényekre, állatokra gyakorolt hatásának észlelésén, a jeles napok megismerésén és a kerékpározás 

népszerűsítésén haladt végig. Az élményszerzéseket követően a tapasztalatokat testnevelés eszközei-

vel dolgoztuk fel. A mozgásos tevékenységeken keresztül újra átélték a természet adta élményt. 

Célunk volt, a mozgás és a természet iránt fokozottabban érdeklődő gyermekek számára olyan komp-

lex tehetséggondozó program biztosítani, amelyben integrálódik a környezeti nevelés, az egészséges 

életmódra nevelés és a mozgásfejlesztés. A mozgásos- és ügyességi játékok kihívást jelentettek a 
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gyermekek számára, lehetővé tették a kiemelkedő adottságaik: erő, gyorsaság, ügyesség, állóképes-

ség, a szervezet alkalmazkodóképességének fejlesztését, edzését, gátlások oldását. 

 

Az Iskolakertekért Alapítvány által támogatott pályázat – Az Ökológiai szemléletű Óvodakert kezdő 

cím, amely következő célokat jelöli ki: 

- Minél szélesebb körben terjeszteni és hozzáférhetővé tenni az iskolakerteket, mint a fenntart-

hatóság és a környezettudatosság gyakorló színtereit a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a 

társadalom minél szélesebb rétegei számára. 

- Ösztönözni a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú tanítását oly módon, hogy munká-

juk által megélhessék a jövőjükért érzett felelősséget; megtapasztalják természeti környeze-

tünket, mint életünk alapját; az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, érezzék a 

generációkon átívelő tudás fontosságát; a munka becsületét. 

- Megmutatni a kertet, mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeget gyere-

kek és felnőttek számára egyaránt. Ezáltal a gyermekeket nyitottabbá tenni a természetre, an-

nak éves ritmusára, hatásainak befogadására, működésének megértésére. Népszerűsíteni a 

kertészkedést, mint a természetet és az emberi kultúrát szervesen összekapcsoló tevékenysé-

get, az ökológiai gazdálkodás szemléletét és módszereit. 

- Bemutatni a pedagógusok és a gyermekek számára, hogy a kertben végzett tevékenység ösz-

szetettségénél fogva is kiváló lehetőség a személyiség harmonikus fejlesztésére: a tanultak 

gyakorlatban történő előhívására, a kísérletre, a kooperálásra, új esztétikai élmények és érzé-

kelések megtapasztalására, a gyermekek kertészeti alapoktatására, ökológiai folyamatok látta-

tásán keresztül alapvető környezet- és természetvédelmi szükségszerűségek felismertetésére, 

az egészséges élelmiszer népszerűsítésére. 

- A pályázati megvalósulása megkezdődött. A következő feladatok elvégzésére került sor: 

- mentorálás-ahelyi környezet feltérképezése az Alapítvány munkatársai által. 

- eszközcsomag kiszállítás, 

- Óvodakerti alapok – továbbképzés az ökológiai szemléletű óvodakertek kialakításához és 

működtetéséhez - 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés, mely egy 15 órás on-line kép-

zésből és szeptember elején 2 napos kontaktnapból áll.  

 

 

19.  Minőségfejlesztési teamekben való részvétel 
 

Team Team tagok 

Önértékelő team Andrási Tiborné 

Partneri mérő team  

Ösztönző team Spisák Dezsőné 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team  

Ellenőrzés team  

Teljesítményértékelő team  

 

 

20. Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 
 

A látogatások célja:  

- Dokumentumok precíz, napra kész vezetése, határidőre való elkészítése 

- Látogatások a csoportokban: 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2019/2020-as nevelési év 
 

  

295 

 

 A terem berendezése a Lépésről –Lépésre program szellemiségét tükrözi, megjelennek 

a tevékenységközpontok, piktogramok, a projekt témának megfelelő képek, játékok, 

eszközök, témához kapcsolódó dekorációk. 

 Beszoktatás ütemezése, szülők bevonásának lehetőségei. 

 Az egészséges életmód alakítása, az önkiszolgálás, felelősi rendszerek kialakítása. 

 A témák, projektek feldolgozása során megvalósul-e a téma sokoldalú feldolgozása, 

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

készségeik, képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek- e a gyer-

mekek kíváncsiságára, érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

 Az étkezés feltételei a gyermek csoportok számára megfelelőek-e? 

 A rendezvények lebonyolítása, szervezettsége megfelelőek- e, hogyan történnek a szü-

lők bevonásai? 

 A játék – szabad játék feltételei adottak-e a csoportokban, milyen a csoportok szokás 

és szabályrendszere? 

 A főiskolai hallgatók felkészültsége, írásbeli munkája megfelelőek-e? 

 

- A nevelőmunkát segítők hogyan kapcsolódnak be a csoportok mindennapjaiba, milyen a 

munka megosztása. 

- Az étkeztetés során az ételek kiosztása, adagolás a HCCCP dokumentumokban rögzítettek. 

- A takarítások, fertőtlenítések naprakészek, ütemezettek. 

 

Összegzés: A pedagógiai- szakmai munka végzése megfelelő, a gyermekek ellátása biztosított. A 

csoportokban dolgozó kollégák együttműködnek egymással, közösen dolgozzák ki a projektjeiket, 

gyűjtenek újabb játéktémákat, élményszerzési lehetőségeket. A tanügyi és pedagógiai dokumentáció 

vezetése pontosan, tervszerűen valósult meg. Az esélyteremtés módszerei gazdagodtak.A gyermekek 

képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

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

dok számára lehetőséget biztosítanak, hogy bekapcsolódjanak az óvodai életbe. 

  A takarítások, fertőtlenítések az utasítások alapján napra készen valósultak meg. 

 

     Kiemelném Andrási Tiborné és Kása Henrietta munkáját, akik főiskolai hallgatók gyakorlatát, záró 

foglalkozását mentorállták és készítették fel az on-line megvalósuló záró gyakorlat végzésére, vala-

mint Andrási Tiborné és Csapóné Horváth Marianna a kihirdetett vészhelyzet ideje alatt a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” oldalán töltött fel a megadott projekteknek megfelelő tartalmakat. 

 

 

21. Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések 
 

A kihirdetett vészhelyzet és rendkívüli szünet időszakában gondoskodtam az előírások, utasítások 

betartására, megvalósítására, a dolgozók munkájának koordinálására. A szülők a dolgozók folyama-

tos, napra kész tájékoztatása, az intézményvezetővel, vezetőtársakkal folyamatos információ csere. 

A rendkívüli szünet ideje alatt biztosított volt az ügyeleti csoport működtetése, valamint a napi étke-

zést igénylők számára az ételosztás lebonyolítása. 

Az ügyelet ideje alatt minden csoportban zárt csoport formájában kapcsolatot tartottunk a szülőkkel, 

a gyermekek számára játékötleteket, mesét- verset osztottunk meg, amely segítette az otthon a sza-

badidő hasznos eltöltését, az iskolai életre való előkészítést. 

A járványügyi helyzetben mindennapi adatszolgáltatást végeztem. 
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A rendkívüli időszakban mindenki munkájával elősegítette a nehéz helyzet enyhítését,maszkok var-

rása, ügyeleti csoport működtetése, játék ötletek gyűjtése, megosztása az on-line felületen, a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” felületen a meghatározott projekt témának megfelelő tartalmak feltölté-

sével segítette a családokat, színesítette a gyermekek mindennapjait. 

A megújult óvodánkba a tavasz folyamán került sor az óvodakert, virágoskert újbóli kialakítására, 

Május 25 - től ismét megnyitottuk az óvodánkat, melynek során törekedtem az élmény gazdag óvodai 

élet megszervezésére. A nyári életet az intézményben működő 5 tábori programjából összeállított 

projektet valósítottuk meg, a helyi lehetőségek, a gyermekek érdeklődésének megfelelően. 

 

 

22. Intézkedési terv megvalósulása (akinek volt a munkaterve végén) 

 

Fejlesztendő területként jelent meg az 1.6. kompetencia alapján Az ellenőrzés működése az intéz-

ményben. 

A jól működő gyakorlat megőrzése mellett az ellenőrzési rendszer felülvizsgálata, szükség esetén 

módosítása a hatékony pedagógiai – szakmai munka érdekében. az ellenőrzés dokumentációjának 

felülvizsgálata. 

A tanév elején felülvizsgálatra került az intézményben működő ellenőrzési rendszer, annak dokumen-

tálása. Az ellenőrzés tapasztalatainak rögzítésére korábban a csoportnaplók, HCCCP dokumentumok 

szolgáltak. 2020 januárjától bevezetésre került az Ellenőrzési napló, melybe tagóvodánként rögzítésre 

kerül az ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés területe, helyszíne, ellenőrzés tapasztalatai, az ellenőrzést 

végző személy neve, munkaköre, az ellenőrzött személy neve.  

A dokumentálás várható eredménye, hogy meghatározottak lesznek az ellenőrzéseket követő ered-

mények, fejlesztendő területek. 

 

Karcag, 2020.08.06.                                                                               

 

 

                                                                                                         Harsányiné Szabó Ilona 

tagóvoda vezető 
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3.…..sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösségek beszámolója 
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Beszámoló a 

Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség 

2019/2020-as nevelési év munkájáról 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Készítette:  

 

Csapóné Horváth Marianna 

Munkaközösség vezető 
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1. A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (9 fő) 
 

1. Csapóné Horváth Marianna munkaközösség vezető (Zöldfa úti Óvoda) 

2. Migácsné Erdei Gyöngyi (Kinizsi úti Óvoda) 

3. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

4. Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti Óvoda) 

5. Tóthné Török Judit (SZIM Óvoda) 

6. Lövei Gáborné (Csokonai úti Óvoda) 

7. Kovácsné Czigle Erika (Székhely) 

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

9. Gyökeres Éva (Takács P. úti Óvoda) 

 

 

2. 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 alkal-

mazásának segítése óvodákon belül. 

 

 

3. Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítás: 
 

3.1. Alakuló összejövetel (2019.08.30.) 

 

 

 A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség megalakulása. 

 A szakmai munkaközösség tagjai a jelenlegi munkaközösség vezetőt, Csapóné Horváth Mari-

annát továbbra is megerősítették tisztségében. 

 Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása. 

 Helyszín: Kuthen úti óvoda (Résztvevő tagok száma: 9fő) 

 

3.2. Munkaközösségi foglalkozás (2019.10.21.) 

 

A munkaközösségi foglalkozáson, az éves gyermekvédelmi tervet, az éves munkaközösségi foglal-

kozásokat, a gyermekek nyilvántartásáról vezetett dokumentációkat, annak formáját beszéltük meg. 

Az érvényben lévő, a gyermekvédelmi munkát érintő törvényeket és jogszabályokat is átbeszéltük, 

áttekintettük. Előtte megkerestem Kovácsné Szabó Ágnest, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai egységvezetőjét, hogy történt – e valamilyen törvényi változás a gyermekvédelemben.  

Helyszín: Zöldfa úti óvoda (Résztvevő tagok száma: 10 fő) 
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3.3. Szakmaközi megbeszélés (2019.10.22.) 

 

Témája: „ A gyermekvédelmi jelzőrendszer tevékenységének segítése a gyermekek veszélyeztetett-

ségének, bántalmazásának megelőzése, felismerése, megszüntetése kapcsán;esetmegbeszélés, eset-

elemzés.” 

A megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei, az iskolák képviselői, a GYJSZ családgondozói 

és estmenedzserei, ill. szociális szférában dolgozók vettek részt. 

A szakmaközi megbeszélésen Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezető ismertetteaz észlelő és 

jelzőrendszer működésére vonatkozó szakmai szabályzó dokumentumokat. Ismételten felhívta a fi-

gyelmet, az észlelő és jelzőrendszer tagjainak és együttműködésének fontosságára. Egy rádió felvé-

tel, interjú meghallgatása kapcsán, melyet Solt Ágnes szociológussal vettek fel, betekintést nyerhet-

tünk abba a kutatásba, amely a bántalmazott gyerekeket, feleségeket, anyákat vizsgálta. Fókuszba 

került a kiskorúak veszélyeztetése és azok típusai. A hangfelvétel után egy filmfelvételt tekintettünk 

meg, amelynek címe: Minden sebből vérzik a gyermekvédelem. (OVTV 2019.04.17). A hallottakkal, 

látottakkal kapcsolatban beszélgetésre, konzultációra került sor.  

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevő tagok száma: 6fő) 

 

3.4.  Szakmaközi megbeszélés (2019.12.04.) 

 

Témája: „ A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend által fenntartott karcagi Marista TIP Tanoda bemu-

tatkozása, tevékenységük megismerése).” A tanodát, Jobbágy Dóra tanodaigazgató mutatta be.  

„Aktualitások megbeszélése.”A megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei, az iskolák képvi-

selői, a GYJSZ családgondozói és estmenedzserei, ill. szociális szférában dolgozók vettek részt. 

A TIP Tanodák hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulókat támogató hátránykompenzáló kezde-

ményezések, amelyek az iskolai sikeresség elősegítése érdekében jöttek létre. 2013 – ban, azzal a 

céllal jött létre, hogy azoknak a szegény családból származó gyermekeknek nyújtson lehetőséget, 

akiknek a szülei aluliskolázottak, a tanulásban nem tudnak segíteni gyermekeiknek, korrepetáló ta-

nárra nincs pénzük, ezért ha nem teljesítenek az iskolában, kudarc érheti őket, mely lemorzsolódás-

hoz vezethet. 

Az igazgatónő elmondta a Tanoda célját, alapelveit, a tanodában működő csoportokat, szakköröket és 

a tanórán kívül szervezett programokat. 

A bemutatkozás után Kovácsné Szabó Ágnes intézményegység vezető mondott néhány szót és kö-

szönte meg az igazgatónő tájékoztatását.  

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevő tagok száma: 4fő) 

 

3.5. Munkaközösségi foglalkozás (2020.01.28.) 

 

„A gyermekvédelmi felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi együttműködésben” című szakmai 

továbbképzés tapasztalatainak meghallgatása, Tóthné Török Judit, és Rauschenberger Gáborné mun-

kaközösségi tagok szemléletes bemutatója által. 

Szakmai konzultáció az Óvodai és iskolai szociális segítő munkatársaival.  Az elmúlt tanév tapaszta-

latainak megbeszélése.Örsiné Kovács Ilona és Czégény Szilvia óvodai és iskolai szociális segítők 

részvételével. 

Óvodai hiányzások jogszabályi hátterének áttekintése. 

Gyermekvédelmi feladatok féléves értékelése, megbeszélése.  

A tagintézmények gyermekvédelmi felelősi körében felmerülő problémák megbeszélése, aktualitá-

sok.  

Helyszín: Táncsics krt. 19. sz. óvoda (Résztvevő tagok száma: 10 fő) 
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3.6. Éves gyermekvédelmi tanácskozás (2020.02.27.) 

 

A tanácskozás programja:  

A megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei, az iskolák képviselői, a GYJSZ családgondozói 

és estmenedzserei, védőnők, gyermekorvosok, nevelési tanácsadó szakemberei, gyámügyi osztály, 

rendőrség, bölcsődék képviselői, ill. szociális szférában dolgozók vettek részt. 

 

 Gyermekjóléti Szolgálat összefoglalója, a beérkezett jelzőrendszeri tájékoztatások, beszámo-

lók alapján az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységéről.   

Előadó: Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezetője. A tanácskozásra a városunk intéz-

ményeiben dolgozó, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek elküldték írásbe-

li 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. 

 Változások a köznevelésben (egyéni tanrend, tankötelezettség teljesítése – ellenőrzése, SNI – 

s gyermekek szakértői vizsgálaton történő részvétele, körzethatárok) 

Előadó: Kissné Soós Ágnes tankerületi szakmai igazgatóhelyettes 

 Fórum (reflexiók, kérdések, észrevételek, konzultatív beszélgetés)  

 Kun Csilla intézményvezető, megköszönte az intézményvezetők és a mimunkánkat. 

Helyszín: Idősek Klubja Kg. Szabó József út6. sz. (Résztvevő tagok száma: 5 fő) 

 

A munkatervben tervezett foglalkozások értékelése 

 

Az éves munkatervben 8foglalkozást terveztünk, melyből 5 valósult meg, mert három munkaközös-

ségi foglalkozást egybe vontunk. A gyermekvédelmi felelősök írásban megküldték számomra a félévi 

gyermekvédelmi beszámolókat, értékelésüket, melyet írásban küldtünk el, a Szociális Szolgáltató 

Központba, a 2019-es évben végzett gyermekvédelmi munkánkról. 

A munkaközösség szervezésében tartalmas előadást halottunk, Tóthné Török Judit, és 

Rauschenberger Gáborné munkaközösségi tagoktól, akik „A gyermekvédelmi felelősök feladatai és 

szerepük a szakmaközi együttműködésben” című szakmai továbbképzés tapasztalatait ismertették. 

Az Óvodai és Iskolai szociális segítőkkel való konzultáción, szakmai beszélgetést folytattunk a 

gyermekvédelmi munkáról, az elmúlt időszak tapasztalatairól.  

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

munkaközösség tagjai aktívan részt vettek, érdeklődésük és hivatalos elfoglaltságuktól függően. 

Hozzászólásaikkal, észrevételeikkel hozzájárultaka szakmaközi megbeszélések és a munkaközösség 

munkájának eredményességéhez, tartalmasabbá tételéhez. 

A féléves beszámolókat a gyermekvédelmi felelősök időben leadták. Munkaközösség vezetői érte-

kezleten számoltam be, a munkatervben az első félévben megvalósított foglalkozásokról és a máso-

dik félév programjairól. 

 

 

4. Pedagógiai Programunk megvalósításához elengedhetetlen:  

 

 A gyermekvédelmi felelősök kompetenciáinak meghatározása az új törvényi rendelkezések 

értelmezése, átadása. 

 Esélyegyenlőség – hátrány kompenzációs lehetőségeink áttekintése.  
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 Kapcsolattartások és azok egymásra épülésének átlátása.(családgondozók, esetmenedzserek, 

védőnők, óvodai és iskolai szociális segítők, gyermekorvosok, rendőrség, pszichológusok 

stb.) 

 

Pedagógiai Programunk meghatározza a gyermekvédelmi munkát az óvodában.  

 

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

dagógusok és a gyermekvédelmi felelős között annak érdekében, hogy jobb eredményeket, sikereket 

érhessünk el. 

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

védelem területén a legtöbb problémát jelentették, vagy még újonnan bevezetett dolgok. 

Igyekeztünk szakemberek bevonásával, szakirodalmi 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. 

 

 

5. Munkaközösség tagok értékelése:  
 

 

Tóthné Török Judit, és Rauschenberger Gáborné munkaközösségi tagok bemutatták, megosztották a 

velünk, a  „A gyermekvédelmi felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi együttműködésben” cí-

mű szakmai továbbképzés tapasztalatait. 

 

 

6. További tervek, javaslatok: 
 

 

 A 2020/2021-es tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakma-

közi megbeszéléseken. 

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

 További előadások szervezése a gyermekorvos, védőnő, szociális szakemberek bevonásával.     

 Gyermekvédelmi konferenciákon, képzéseken való részvétel lehetőségének keresése. 

 

 

Karcag, 2020. 07. 22. 

                                                                                Csapóné Horváth Marianna 

        Munkaközösség vezető 
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KEREKERDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

 

A 2019 / 2020-as nevelési év értékelése 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
Készítette :  

 

Homoki Judit 

munkaközösség vezető 
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1. A Kerekerdő Munkaközösség tagjai: 
 

1. Andrási Tiborné – Székhely Intézmény 

2. Mándi Katalin – Táncsics körúti óvoda 

3. Harsányiné Szabó Ilona – Zöldfa úti óvoda 

4. Péter Lászlóné – Kinizsi úti óvoda 

5. Szabó Erika – Takács Péter úti óvoda 

6. Kis Anikó Krisztina – Táncsics körúti óvoda 

7. Szentesi Nelli – „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

8. Horváthné Balogh Barbara - „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

9. Balajtiné Sütő Margit – Kuthen úti óvoda 

10. Molnárné Oros Csilla – Kinizsi úti óvoda 

11. Lövei Gáborné – Csokonai úti óvoda 

12. Rauschenberger Gáborné – Táncsics körúti óvoda 

13. Homoki Judit – Kuthen úti óvoda 

 

A munkaközösség 13 fővel alakult meg. Tagjai tagóvodánként azok az óvodapedagógusok, akiknek 

az óvodai csoportjában sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő gyermek jár, de alkalomszerűen az állandó tagok mellett, a munkatársak közül témától 

függően többen látogatták a foglalkozásokat.  

 

 

2. A Kerekerdő munkaközösség céljainak, feladatainak megvalósulása 
 

A munkaközösségi foglalkozások során, az óvodapedagógusok szakmai kompetenciája erősödött, a 

sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelé-

sében, a foglalkozásokon bemutatott terápiás eljárások módszerek, eszközök és esetmegbeszélések 

által. A gyógypedagógiai módszereket az óvodapedagógusok hatékonyan és kreatívan be tudták il-

leszteni az óvodai nevelés tevékenység területeibe, játékba és tehetséggondozásba.  

Az esetmegbeszélésen alternatívákat keresett a munkaközösség,a bemutatott, megkésett beszédfejlő-

désű, késői beszédkezdő gyermekek sikeres beilleszkedéséhez, az optimális nyelv- és beszédfejlő-

déshez szükséges segítségnyújtáshoz. 

A főként nagycsoportos életkorú, beszédhang problémával küzdő gyermekek beszédmozgás koordi-

nációjának fejlesztése saját-élményű terápiás foglalkozással valósult meg, ahol eszközzel és eszköz 

nélkül végezhető, ajak- és nyelvgyakorlatok, valamint a hangutánzó gyakorlatok és indirekt hangzó-

fejlesztések, valamint azok beépítésének lehetőségei kerültek a munkaközösségi foglalkozás közép-

pontjába. 

- Az integrált és szegregált nevelésben résztvevő gyermekek diagnosztikájában, terápiájában 

résztvevő partnerintézményekkel való szakmai kapcsolat erősítése, érzékenyítő program szer-

vezése ebben a nevelési évben a rendkívüli helyzet miatt nem valósult meg, ezért a következő 

nevelési év kiemelt területét képezi a munkaközösség tevékenységének.  

Szintén a járványügyi helyzet miatt maradt el a „Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadása – Támogatás egyéni fejlesztési terv készí-

téséhez”.  

Bízunk benne, hogy alkalmunk lesz a 2020/2021-es nevelési évben az elmaradt programok 

bepótlására.  
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3. A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása 
 

A munkaközösségi foglalkozás 

adatai 
Leírás 

I. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2019. augusztus 30. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 13 fő 

Alakuló ülés 

- A munkaközösség megalakulása 

- Munkaközösség-vezető megválasztása  

- A célok és feladatok meghatározása 

- Javaslatok a témaválasztásra 

- Javaslatok a foglalkozások időpontjára 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2019. október 02. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 13 fő 

Esetmegbeszélés 

- Az óvodába lépő nem beszélő gyermekek eseteinek, 

a beszédindítás, a beszédépítés lehetőségének, esz-

köz és módszertárának megbeszélése. 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2019. december 04. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 13 fő 

Gyógypedagógiai/logopédiai módszerek alkalmazása az 

óvodában 

- Ajak és nyelvgyakorlatok, beszédmozgás koordiná-

ciót fejlesztő gyakorlatok beépítése az óvodai tevé-

kenységterületekbe 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2020. április . 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 13 fő 

Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez 

- szaktanácsadás/Kiemelt figyelmet igénylő gyermek , 

tanuló tanítási-tanulási folyamatot segítő szakta-

nácsadás 

Nem valósult meg 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2020. április 27. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 

Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készség-

fejlesztő Iskola és Kollégium 

 

Nem valósult meg 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2020 június. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 

Kitűzött célok megvalósulásáról beszámoló készítés. 

A következő évi feladatok meghatározása 

 

 

Részben valósult meg 

 

 

4. A Kerekerdő munkaközösség tevékenységének szerepe a Pedagógiai Prog-

ram megvalósításában, a pedagógusok szakmai segítésében 
 

A munkaközösségi foglalkozások által az integráló óvodapedagógusok kompetenciája erősödött, a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésében. A munkaközösségi foglalkozás a speciális 

eszközök alkalmazásába, egyes, problémás helyzet kezelésében, a kötött többségi prevenciós foglal-

kozások szakszerű tervezésében és megvalósításában, valamint a szülők számára nyújtott tanácsadás-

ban nyújtott segítséget. 
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5.  A munkaközösségi tagok értékelése 
 

A foglalkozásokon a tagok azonos aktivitással vettek részt. A műhelybeszélgetések és a módszertani 

kultúrát gazdagító előadások alkalmával szívesen kapcsolódott be mindenki saját észrevételeivel, 

tapasztalataival. Az esetmegbeszéléseken szívesen osztották meg élményeiket, tapasztalataikat, be-

vált módszereiket az egyes esetek kezelésében. A foglalkozások hangulata minden alkalommal ol-

dott, volt, így a munkaközösség tagjai motiváltak és nyitottak voltak a beszélgetéseken. A veszély-

helyzet idején a munkaközösség 3 tagja kapcsolódott be a Karcagi Óvodások tarka-barka percei onli-

ne szakmai csoport tevékenységébe, ahol a tevékenységterületek és projektek komplex kidolgozása 

mellett nagy hangsúlyt fektettek a képességfejlesztésre.  

 

 

6. További tervek, javaslatok 
 

A 2020/2021-as nevelési évben javaslatként fogalmazódott meg a járványügyi helyzet miatt elmaradt 

intézménylátogatás, szaktanácsadás egy rehabilitációs/fejlesztő foglalkozás megtekintésének megva-

lósítása, valamint esetmegbeszélések, illetve további módszertani bemutató foglalkozások megszer-

vezése.  

 

Karcag, 2020. augusztus 3. 

 

   

          Homoki Judit 

          munkaközösség vezető 
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A Kézműves szakmai munkaközösség 2019 /2020 ne-

velési évre szóló munkatervének értékelése 
 

 

 

 

 

Mottónk: 

„ Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker. ” 

- Henry Ford – 
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2020.08.31.-én az érdeklődő kolleganők részvételével (10 fő) megalakult a munkaközösség. 

 

Tagjai:  

1. Ábrahám Anett 

2. Cseppentő Lajosné 

3. Kovácsné Czigle Erika 

4. Mándi Katalin 

5. Nagy Tiborné 

6. Rapi Angéla 

7. Spisák Dezsőné 

8. Szarka Péterné 

9. Tóthné Török Judit 

10. Vadainé Boros Beáta 

 

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 terüle-

tén.  

 

A kézműves munkaközösség feladatai: 

a. A felnőttkori kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, kreatív-alkotó kikapcsolódás, lel-

ki feltöltődés a magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

 

b. Elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása a tervezéstől a kivitelezésig, annak be-

építési lehetőségének felismerése a mindennapi munkában. 

 

c. Módszertani kultúránk gazdagítása az egymástól tanulás lehetőségével, saját élményű 

tanulás illetve bemutató foglalkozás kereteiben.  

 

d. A népi kismesterségekkel való ismerkedés, jellegzetes anyag és eszköztáruknak, tech-

nikai fogásaiknak megismerése, kipróbálása. Tudásunk, ismereteink gazdagítása által, 

azok beépítésével mindennapi és tehetséggondozó pedagógiai munkánkba célunk to-

vábbra is a kézművesség hiteles helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával gaz-

dag világuk megszerettetése. A régi idők hagyományának, hangulatának gyermekek 

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

 

e. Jó gyakorlatok kidolgozási lehetőségének keresése. 

 

f. Intézményünk más munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek keresése, 

bővítése, ápolása. 
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Amunkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

 
Megvalósított 

foglalkozások 
időpontok Felelősök Helyszín 

Résztvevők 

száma 

 

Alakuló ülés 

Munkaközösség vezető megválasztása 

Munkaterv összeállítása, elfogadása. 

2019 08. 31 A munkaközösség tagjai Kuthen u. tagóvoda 9 fő 

 

A 2018/2019 nevelési évben sikeres megva-

lósított NTP pályázati programok bemutatása 

munkaközösségi és intézményi szinten. PPT 

előadások. 

 

Gyakorlati műhelymunka. „Technika Ötlet-

börze” 

2019.09.07 
Nagy Tiborné –

munkaközösség vezető 

Táncsics krt.19.  

tagóvoda 
6 fő 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda partnerei 

részére karácsonyi meglepetés ajándékok 

elkészítése. 

2018.09.08 

Nagy Tiborné –

munkaközösség vezető 

 

Székhely 

2 fő 

Segítő: 

Kovács Imréné -

pedagógiai 

asszisztens 

(Székhely) 

A kézműves alkotó tábor programjaiból 

tematikus projektterv összeállítása a tagóvo-

dák részére. 

20220.06. 

 

Nagy Tiborné munkakö-

zösség vezető 

 

Székhely 1 fő 

 

Alakuló ülésünkön a tagok ötleteit, javaslatait maximálisan szem előtt tartva összeállításra került éves 

munkatervünk. A munkaközösség sikeres és eredményes együttműködéséhez fontosnak tartjuk, hogy 

a közösségünk közösen fogalmazza meg azelérendő célokat, együtt dolgozzuk ki a megvalósítandó 

feladattervünket. Ezzel érhetjük el a legeredményesebb munkát, a munkaközösségi tagok érdekeltek 

és motiváltak a célok és feladatok sikeres megvalósításában. Egyéni ötleteik, érdeklődésük helyet kap 

a közösen megfogalmazott munkatervben, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjá-

ban megfogalmazott célok és feladatok szem előtt tartásával. A munkaközösség vezető megválasztá-

sa a tagok egybehangzó szavazataival történt. 

 

A kézműves alkotó tábor programjaiból intézményünk tagóvodái részére tematikus projekttervben 

felajánlásra kerültek kézműves tevékenységek, melyeket óvodánként valósítottak meg az óvodapeda-

gógusok. Valamennyi táborunk programjait, ajánlásait a táborvezető óvodapedagógusok állították 

össze, -A kunok útját járva- témakörben. A tervezési folyamat során figyelembe vettük az elmúlt 

nevelési évek tábori tapasztalatait, a részvevő óvodapedagógusok ötleteit, a táborok kitűzött céljainak 

megvalósulását. A megbeszélést követően a tervelkészítésre került. A tagóvodák saját tárgyi, szemé-

lyi feltételeik, sajátosságaik figyelembevételével valósították meg a programokat, melyek óvodáink 

nyári életét színesítették. 

 

2020.03.16.-tólrendkívüli szünet került elrendelésre Karcag Város Polgármesterének 4/2020.(III.26.) 

sz. utasítása alapján.  

 

2020,05.25.-től a 215/2020.(V.20.) Kormányrendelet döntött az óvodák újranyitásáról. A rendkívüli 

szünet idején a gyermekek ügyeleti ellátás keretében vettek részt az óvodai nevelésben. 

Több tervezettfoglalkozásunk a rendkívüli helyzet miatt nem valósult meg. A 2020/2021 nevelési 

évben tervezzük a munkaközösség munkaprogramjában pótolni az elmaradt műhelymunkákat.  
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A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez munkaközössé-

günk munkaprogramja segítséget nyújtott: 
 

A sikeresen megvalósított NTP pályázati programjait Mándi Katalin, Tóthné Török Judit és Nagy 

Tiborné mutatták be.Eredményes gyakorlataink ismertté váltak a munkaközösség tagjainak közössé-

gén belül.Jó gyakorlataink nyilvánossága bővült a tehetséggondozás, a néphagyomány az esélyterem-

tés területén. 

A gyakorlati műhelymunka. „Technika Ötletbörze” megvalósításával a munkaközösség tagjainak 

kreativitása, alkotóképessége fejlődött, kreatív-alkotó kikapcsolódást, lelki feltöltődést nyújtott a ma-

gas színvonalú munkánk felfrissítéséhez. 

 

További terveink: 

Intézményünk éves pedagógiai tervében megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának támo-

gatása. 

A Nagykunság, Karcag értékeivel való ismerkedés,azok ápolása, átörökítése. Helyi népi kismesterek 

műhelylátogatása népi kismesterségekkel való ismerkedés, jellegzetes anyag és eszköztáruk, techni-

kai fogásaik megismerése, kipróbálása. Célunk továbbra is a kézművesség hiteles helyi értékeinek 

átadása,az élmény nyújtásával gazdag világuk megszerettetése. A régi idők hagyományának, hangu-

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

Bemutató foglalkozás szervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás céljából.Célunk gaz-

dag módszertani kultúránk megőrzése, megújítása. Szakmai gyakorlatunk, gazdag módszertani esz-

köztárunk, tapasztalataink megismertetése szűkebb és tágabb körben. 

Aktuális feladatok 

 

 

Karcag, 2020. 08. 16.                                            

 

                Nagy Tiborné 

szakmai munkaközösség vezető  
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Környezeti nevelés munkaközösség 

éves beszámolója 

2019 /2020. nevelési év 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

 

 

Andrási Tiborné 

Munkaközösség vezető 
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Környezeti nevelés munkaközösség 

 

A környezeti nevelés munkaközösséget vezeti: Andrási Tiborné 

 

A munkaközösségben 15fő vett részt. 

1. Andrási Tiborné 

2. Molnárné Oros Csilla 

3. Perge Tiborné 

4. Romhányi Sándorné 

5. Migácsné Erdei Gyöngyi 

6. H.Tóth Jánosné 

7. Popovicsné Nagy Mária 

8. Lövei Gáborné 

9. Szentesi Nelli 

10. Kovácsné Fodor Mónika 

11. Sántháné Karásziné Julianna 

12. CsapónéHorváth Marianna 

13. Erdei Krisztina 

14. Bodnárné Nagy Mária 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

A munkaközösségünk 2008 szeptemberében alakult.  

 

A nevelési év során kitűzött 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 segí-

tése. 

 Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a környezettudatos szemlé-

letformálása az óvoda dolgozói, a gyermekek, a gyermekeken keresztül a szülők körében. 

 A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos szemlélet formálást segítő programok 

szervezése 

 Óvoda udvarán a szabad játék feltételeinek megteremtése 

 A kerékpározás népszerűsítése, a környezetbarát és fenntartható közlekedési szemlélet 

széles körben történő terjesztése a városunk levegőszennyezettségének és zajártalmának 

csökkentése, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 

 

Feladatunk 

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

nevelés, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása magas színvonalon 

valósuljon meg. 

 Az udvari szabad játék során a természet, környezet felfedezését segítő feltételek, lehető-

ségek, ötletek összegyűjtése 

 A légszennyezettség csökkentése érdekében, kerékpározást népszerűsítő programok szer-

vezése. 

 Szakember bevonásával a környezeti neveléshez szükséges ismeretek gazdagítása. 
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 Az óvodáinkba járó családok figyelmének felkeltése a tiszta környezet iránt. Országos és 

városi szintű rendezvényhez való csatlakozás. 

 Egy hetes környezetvédelmi program szervezése nagycsoportos korú gyermekek számá-

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

két keréken kerékpározni. 

 Szakmai együttműködés a SZIM Óvoda Zöld Óvoda Bázisintézménnyel, rendezvényeik 

látogatása, tevékenységük szakmai támogatása. 

 A környezet és természetvédelemhez kapcsolódó előadásokon való részvétel, akció prog-

ramokba való bekapcsolódás. 

 

Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak feladata 

 A környezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal elősegítik a Pedagó-

giai Programban a környezeti nevelésre vonatkozó célok, feladatok, tagóvodákban folyó 

környezeti nevelés színvonalas megvalósulását.  

 Tagintézményükben szervezik, koordinálják a 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 kerékpá-

roddal” ügyességi kerékpáros vetélkedő szervezése tagintézmény- és intézményi szinten. 

 „Játszd újra!” kiállítás előkészítése, szervezése a Kézműves munkaközösséggel együtt-

működve. 

 Belső tudásmegosztás. 

 

 

1. Foglalkozás helyszíne: Kuthen úti óvoda 

 

Foglalkozás időpontja: 2019.augusztus 30. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 11 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,azintézménybenmár hagyományként működő, kerék-

páros programok teendőit, szervezési feladatait, melynek koordinálását a munkaközösség tagjai vál-

laltak.  

Ebben a nevelési évben rendhagyó módon az „Ügyeskedj a kerékpároddal” intézmény szintű kerék-

páros vetélkedőt Karcag Város Önkormányzat támogatásával az Európai Mobilitás Hét keretében 

Országos Játéknaphoz kapcsolódóan szerveztük meg. 

 

Folyamatos gyűjtőmunka, játékgyűjtemény  

A munkaközösség tagjai vállalták, hogy ötletgyűjteményt készítenek a szabad levegőn való tartózko-

dás ideje alatti környezeti tartalmú tevékenységeket, környezeti tartalmú játékokat,megfigyelési, 

vizsgálódásilehetőségek tartalmazza. A kihirdetett vészhelyzet és a rendkívüli szünet miatt a gyűjte-

mény még további kiegészítést igényel, ezért a következő nevelési év folyamán kerül befejezésre. 
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2. Foglalkozás helyszíne: 

 

Foglalkozás időpontja: 2019. szeptember 04. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

 

A foglalkozás témája: Ügyeskedj a kerékpároddal intézményi szintű kerékpáros vetélkedő előkészí-

tése. Az új helyszín meghatározásra került. Ettől az évtől kezdve a Református templom melletti sé-

takert és a szerviz útra terveztük a rendezvényt. Annak érdekében, hogy minél több gyermek részt 

tudjon venni a kerékpáros programon délelőttre is terveztünk játékokat a kisebb gyermekeknek vagy, 

akik még nem tudnak két keréken kerékpározni. A munkaközösségi foglalkozáson megbeszéltük az 

új céljainkat, kijelöltük a feladatokat, felelősöket, határidőket. Minden munkaközösségi tagnak fel-

adata volt a program színesítése érdekében az új játékok ötletek gyűjtése, ezek segítségével összeállí-

tottuk a délelőtti és délutáni programokat, vetélkedő feladatait. 

 

Az új helyszín és a program motiválóan hatott a közösségünkre, új lelkesedést adott a kerékpározást 

népszerűsítő program szervezéséhez. 

 

A Karcag Város Önkormányzat által nyertes pályázati támogatással kapcsolatos egyeztetést Gulyás 

Ferencné intézményvezető asszony valósította meg és az ő iránymutatásával szerveztük és valósítot-

tuk meg az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódó „Ügyeskedj a kerékpároddal!” intézményi szintű 

kerékpáros vetélkedőt. 

 

 

3. Foglalkozás helyszíne:A régi Rendőrség melletti szervízút, Sétakert 

 

Foglalkozás időpontja: 2019. szeptember 10. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

 

A foglalkozás témája 
A vetélkedő helyszínének bejárása, a tervezett játékok, ügyességi feladatok helyszínének kiválasztá-

sa. A vetélkedő lebonyolításához szükséges baleseti veszélyforrások feltérképezése, szükséges biz-

tonsági intézkedések megtervezése. 

 

 

4. Foglalkozás helyszíne:Karcag,Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2019. szeptember 18.  

 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

 

A foglalkozás témája: „Ügyeskedj a kerékpároddal!” vetélkedőhöz szükséges eszközök előkészíté-

se, emléklapok, pályatérképek, kerékpáros jogosítvány elkészítése, SeresnéBődi Viktória segítségé-

vel. A Karcag Város Önkormányzat részéről biztosított ajándékok, közlekedési eszközök előkészíté-

se, csomagolása tagóvodánként. 

 

5. Foglalkozás helyszíne: Régi Rendőrség előtti szervízút és a Református templom 

melletti sétakert. 
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Foglalkozás időpontja: 2019. szeptember 20. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma: fő 

 

A foglalkozás témája:Az Európai Mobilitas Héthez kapcsolódó „Ügyeskedj a kerékpároddal!” ve-

télkedő 

A programot egész napra terveztük. 

Délelőtti program 9:00-12:00 óráig valósultak meg. Minden óvodából 5-6 gyermek érkezett, akiket 1 

óvodapedagógus és 1 pedagógiai asszisztens kísért. 

 

Délelőtti programok:  

 Kerékpáros, rolleres, futóbiciklis ügyességi feladatokat hajtottak végre a gyermekek 

egyéni képességeiknek megfelelően. 

 Tudás élményű programok: a kis óvodások közlekedési szabályokkal, szokásokkal is-

merkedtek újszerű játékokon keresztül, melyeket a munkaközösség tagjai irányítottak. 

 

Játékok: 

 Szlalomozás 

 Kerékpározz a sávok között 

 Tudd és dobd! 

 Mondj minél több érvet, hogy miért jó kerékpározni! 

 KRESZ táblák gyűjtése 

 „Milyen messze van tőlem?”„Hány lépést kell tennem, hogy elérjem?” 

 „Légy látható, kerékpártúrára indulunk!”: 

 

A játékokat a korábbi vetélkedőknek megfelelően körforgásszerűen próbálták ki a gyermekek. 

 

Délutáni program a családok bevonásával valósult meg. 

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 egy pályát irányítottak, ahol a gyermekek megismerkedhettek a 

rendőri karjelzésekkel és annak megfelelően kerékpároztak. Fontosnak tartottuk a rend-

őrök jelenlétét,hogy a gyermekek megismerjék munkájukat, közlekedésben betöltött sze-

repüket. 

 „Hogyan működik?” A Kádas György Általános Iskola pedagógusa a kerékpár alkatré-

szeiről, a biztonságos kerékpározáshoz szükséges felszerelésekről tartott interaktív fog-

lalkozást. 

 

A programot támogatta: 

 Karcag Város Önkormányzata A biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretek elsajátítását 

segítő eszközökkel, játékokkal, kiegészítőkkel támogatta intézményünket 

 Szik - Folt Foltvarró Klub minden óvodai csoportnak egy – egy patchwork labdát ajándéko-

zott 

 Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola pedagógusa Posztós Károly 
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 Rendőrség munkatársai 

 Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

 

A vetélkedő az egész nap folyamán jó hangulatban valósult meg, melynek során önfeledten az egyéni 

és életkori sajátosságaiknak megfelelően kerékpározhattak, játékos feladatokon keresztül új ismere-

tekhez jutottak, illetve a vetélkedő feladatainak megoldása közben a meglévő közlekedési ismeretei-

ket alkalmazhatták, mélyíthették.  

 

A program sikeres megvalósítása megerősítette közösségünket abban, hogy az új helyszín megfelelő 

és biztonságos a kerékpáros program megrendezésére. Nagy örömünkre szolgál, hogy a környezettu-

datos szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése széles körben, minden korosztályt érintve 

tudott megvalósulni. 

 

 

6. Foglalkozás helyszíne: Karcag, Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi úti tagóvodája 

 

Foglalkozás időpontja: 2019. október. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma:8 fő és a Lépésről – Lépésre szakmai munkaközösség tagjai. 

 

A foglalkozás témája: 

 

Állatok világnapja 

Molnárné Oros Csilla és Migácsné Erdei Gyöngyi a csoportjukban mutatták be, hogy a projekt mód-

szer alkalmazásával hogyan tudják élményszerűen, a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően 

feldolgozni a zöld jeles napok közül az Állatok világnapját.  

 

 

7. Foglalkozás helyszíne:Madarász Imre Egyesített ÓvodaTáncsics krt. 19. óvodája 

 

Foglalkozás időpontja: 2020. január 16. 

 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

 

A foglalkozás témája: 

 Európai Hulladékcsökkentési Hét program tagóvodánkénti program bemutatása, tapasztalatok 

megosztása.  

 Madárgondozás télen. A munkaközösségi foglalkozáson bemutattam a munkaközösség tagja-

inak hogyan gondoskodunk A Zöldfa úti óvodában a nálunk telelő madarakról, milyen formá-

ban tudjuk bevonni az óvodás korú gyermekeket a madarak téli etetésébe, eleségük elkészíté-

sébe, hogyan hat személyiségük fejlődésére az állatokról való gondoskodás.  

 

Európai Hulladékcsökkentési hét megszervezése a tagóvodákban. 

A munkaközösség tagjaival a felhívásnak megfelelően összeállítottuk az egy hetes programot, melyet 

minden tagóvodában a helyi sajátosságok figyelembevételével, ötletekkel kiegészítve valósítottak 

meg a szülők bevonásával 2019. november 21-29. között  

 

Akcióprogram tevékenységei: 
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 „Szelektálj okosan!” A szelektív hulladékgyűjtés szokásainak alakítása játékos cseleked-

tetéssel, gondolkodtató feladatokkal. 

 Szelektív célba dobó, Hulladékösvény térbeli társasjáték 

 Hulladékok dobszólója” hangszínfelismerés, ritmuszenekar a különböző hulladéktípu-

sokkal. 

 Csere - bere börze: újra használat a hulladékkeletkezés csökkentése: 

 Kinőtt ruhák cseréje 

 Megunt játékok cseréje 

 „Hulladékból valamit!” Hulladékokból alkotások készítése, melyeket a későbbi játékok-

ban fel tudnak használni a gyermekek. 

 

A közösen összeállított program javaslatként került ki minden óvodába, azonban az óvodapedagógu-

sok kreativitásának elhivatottságának köszönhetően igen színes programokat szerveztek a gyermekek 

és szüleik számára. A program célja a környezettudatos szemlélet formálása, a hulladékok tudatos 

felhasználása maradéktalanul megvalósult. 

 

Elmaradt programok: 

 „Egy hét a környezetünk védelméért" program jó gyakorlatának kidolgozása 

 Európai Hulladékcsökkentési Hét jó gyakorlatának leírása 

 „Játszd újra!” kiállítás megszervezése 

 „Egy hét a környezetünk védelméért" program 

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat, a környezettudatos magatartás formálását a Kör-

nyezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal, koordináló tevékenységükkel elősegí-

tették.  

 

A kihirdetett veszélyhelyzet és a rendkívüli szünet, intézkedések hatása az éves munkaprog-

ramra. 

 

A terveinket részben tudtuk megvalósítani, amelyet a későbbiekben szeretnénk minél hamarabb pó-

tolni. 

 

Az „Egy hét a környezetünk védelméért" programból tudtunk olyan elemeket felajánlani az óvodape-

dagógus kollégáknak, amelyek segítséget nyújtottak az óvodás gyermekek számára színes, élmény-

szerű nyári óvodai élet megszervezésére. 

 

A munkaközösség munkáját kiválóan segítette 

A közösség tagjai ötleteikkel, szakmai tudásukkal támogatták a munkaközösség munkáját, az intéz-

ményi célok megvalósulását. 

A bemutató foglalkozás megtartásával módszertani tapasztalatainkat gazdagította: Molnárné Oros 

Csilla és Migácsné Erdei Gyöngyi. 

További tervek javaslatok 

Az elmaradt feladatok pótlása 

A szakmai napokon, konferencián elsajátított új módszerek, ismeretek átadása a munkaközösségen 

belül. 
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Karcag, 2020. augusztus 04. 

 

 

                                                                                          Andrási Tiborné 

Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Hulladékcsökkentési Hét 
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Lépésről- Lépésre 

Szakmai MunkaközösségBeszámoló  

a 2019/2020 - es nevelési év megvalósított feladatairól 

 
 

 

Mottónk:  

„Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd) 
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2019. 08. 31.-én megalakult a Lépésről- Lépésre szakmai munkaközösség. A munkaközösség a veze-

tői feladatok ellátására egyhangú szavazat alapján újra megválasztotta Harsányiné Szabó Ilona óvo-

dapedagógust. 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: 

 
Lépésről-lépésre Programmal 

dolgozóÓvodák 

Lépésről-lépésre munkaközösség 

Tagjai 

Kinizsi úti Óvoda: 

1. Migácsné Erdei Gyöngyi 

2. Molnárné Oros Csilla 

3. Péter Lászlóné 

Takács Péter úti Óvoda: 

4. Ábrahám Anett 

5. Bodnárné Nagy Mária 

6. Gyökeres Éva 

7. Popovicsné Nagy Mária 

8. Posztósné Kovács Éva 

9. Szabó Erika 

10 Szele Éva 

Zöldfa úti Óvoda: 

11. Andrási Tiborné  

12.Balázs Dorina 

13. Csapóné Horváth Marianna 

14. Harsányiné Szabó Ilona 

15. Kása Henrietta 

16. Spisák Dezsőné 

Székhely Óvoda: 

17.Gulyás Ferencné 

18. Erdei Krisztina 

19. Kovácsné Czigle Erika 

20. Nagy Tiborné 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

 A Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programmal dolgozó óvodák munkájának tartalmi 

elmélyítése.  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai megvalósításá-

nak erősítése. 

 A programspecifikus módszertan gazdagítása, pedagógiai munkánk magas színvonalú 

végzése. 

 A pedagógiai szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai 

segítése 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények kidol-

gozása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 

 

A szakmai munkaközösség 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. 

 Szakmai együttműködés Lépésről –Lépésre Programmal dolgozó óvodákkal. 

.  
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A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása a 2019/2020-es nevelési évben 

 

Sor- 

szám. 

A munkaközösségi 

foglalkozás időpontja 

A munkaközösségi foglalkozás 

témája 

A munka-

közösségi foglal-

kozást vezeti/ 

felelős 

A munkaközösségi 

foglalkozások, 

rendezvények 

helyszíne 

 

Résztvevők 

száma 

1. 2019. 08.31. 

Munkaközösség megalakulása 

Munkaközösség vezető szemé-

lyének megválasztása 

Éves munkaterv elkészítése 

Harsányiné Szabó Ilona Kuthen úti Óvoda 20 fő 

2. 2019.10. 07. 

,, Barangoló” című rendezvény 

szervezése (helyszín, időpont, 

feladatok összeállítása, állomás-

vezetők, felelősök választása,) 

feladatok ütemezése 

Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti Óvoda 8 fő 

3. 

 
2019 .10. 15. 

„BARANGOLÓ” rendezvény 

megvalósítása - nagycsoportos 

óvodásokkal  

Harsányiné Szabó Ilona 

Munkaközösség tagjai 

Karcag, Györffy 

István Nagykun 

Múzeum 

 

 

60 gyermek 

és 17 óvoda- 

pedagógus 

 

4. 2019. 10.18. 

A Barangoló – Jó gyakorlat 

bemutatása a JNSZ megyei Pok 

napok keretében 

Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti Óvoda 20 fő 

5, 2019. 11. 07. 
Lépésről –Lépésre országos és 

határon túli szakmai találkozó 

Harsányiné Szabó Ilona 

Munkaközösség tagjai 

Budapest, Kondor 

Béla Közösségi Ház  
9 fő 

6. 2020. 02.11.. 

A szabad játék feltételeinek 

megteremtése, a gyermekek 

játékötleteinek inspirálása - 

esetmegbeszélés 

 

Harsányiné Szabó Ilona 

Munkaközösség tagjai 
T-19-es Óvoda 

 

10 fő 

7.. 2020. 02. 25. 

a program specifikum elemei-

nek értelmezése, módszertaná-

nak gazdagítása. Folyamatos-

ság, párhuzamos tevékenységek 

bemutatása- esetmegbeszélés 

Harsányiné Szabó Ilona 

Munkaközösség tagjai 
T-19-es Óvoda 

 

 

12 fő 

7. 2020. 04.08. 

Bemutató foglalkozás: A foglal-

kozást vezeti: Harsányiné Szabó 

Ilona, Kása Henrietta 

Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti Óvoda Elmaradt. 

8. 2020. 08. 06. 
Nevelési év értékelése,  

Éves beszámoló elkészítése. 
Harsányiné Szabó Ilona  

 

 

 

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez munkaközössé-

günk munkaprogramja segítséget nyújtott: 

 A Barangoló rendezvény során: a népszokások óvodapedagógusok általi felelevenítésével a 

gyermekek ismeretet szerezhettek játékos tevékenységeken keresztül a rég múlt idők paraszti 

kultúrájáról, természeti értékeiről, az évszakhoz fűződő szokásokról, munkálatokról, időjárás 

megfigyeléséről, állatokról, az ember és a természet viszonyáról. Ezeket a szimulációs, dra-

matikus játékokat a csoportszobában, vagy újabb múzeumi foglalkozáson tovább játszhatják, 

új elemekkel bővíthetik az óvodapedagógusok. 
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 A szakmaiságra épülő új kapcsolat létrehozása, a programmal dolgozó óvodák közötti híd 

megépítése, mely a jövőkép formálását, együtt gondolkodást segíti. 

 A Pedagógiai Programunkban a játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbe-

osztásában továbbá a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. Az esetmeg-

beszéléseken az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakoztatásának lehetőségeiről 

beszélgettünk. Ötleteket gyűjtöttünk a további élményszerzési lehetőségekről, Ennek doku-

mentálása a következő időszak feladata lesz. 

 

További terveink: 

 Célunk továbbra is szakmai munkánk minőségének továbbfejlesztése, a helyi nevelési prog-

ramban megfogalmazott feladatok magas szintű megvalósítása. 

 Bemutató foglalkozás szervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás lehetőségeinek 

kihasználása. 

 Partnerkapcsolat bővítése: Lépésről – lépésre programmal dolgozó Óvodákkal– az egymástól 

való tanulás, konzultáció, tapasztalatok átadása, megosztása érdekében. 
 

 

 

Karcag, 2020. 08.06. 

 

 

        Harsányiné Szabó Ilona 

         Munkaközösség vezető 
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MESEVARÁZS MUNKAKÖZÖSSÉG 

Éves tervértékelés 

 

2019 / 2020 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

H. Tóth  Jánosné 

Munkaközösség vezető 
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Mesevarázs Munkaközösség névsora 

 Rauschenberger Gáborné - Táncsics u 19 

 

 Nagyné Pusztai Tünde - Kuthen úti óvoda 

Kovácsné Lovász Erika - Kuthen úti óvoda 

Galsi - Nagy Andrea - Kuthen úti óvoda 

 

 Molnárné Győri Erika - Jókai úti óvoda 

 

 Farkas Jánosné -Kinizsi úti óvoda 

Szendrei Mária - Kinizsi úti óvoda 

 

 Csapóné Horváth Mariann -Zöldfa úti óvoda 

Kása Henrietta - Zöldfa úti óvoda 

 

 Kisariné Kálmán Enikő - Csokonai úti óvoda 

 

 Gyökeres Éva - Takács Péter úti óvoda 

Szele Éva - Takács Péter úti óvoda 

 

 H. Tóth Jánosné - Csokonai úti óvoda 

 

A Mesevarázs munkaközösség célja: 

 A megalakult munkaközösség éves tervének összeállítása. 

 A munkaközösségünkben minősülő kolleganők támogatása, a sikeres felkészülésük segítése.  

 "Túl az Óperencián" c. interaktív mese délelőtt sikeres megszervezése. 

 Mátyás király halálának 530. évére emlékezve, Mátyás királyról szóló mesét dolgozunk fel. 

 Mesevarázs munkaközösség tagjai által vállalt bemutató foglalkozások sikeres, tartalmas és 

építő megvalósítása. 

 A bemutató foglalkozások pedagógiai, módszertani, értékeinek megbeszélése, kiemelése. 

 Az éves munkavégzés értékelése, szabadidős tevékenység megszervezése.  

 

Feladata: 

 Olyan lehetőségek összegyűjtése a mese vonatkozásában, mely a szabadjátékot, udvari játé-

kot gazdagíthatja. 

 A Mesevarázs tagjai közötti létrehozott internetes kapcsolat további folytatása. A mesegyűj-

tés évszakokhoz, alkalomhoz, mesefeldolgozáshoz ötletelés, tervek összeállítása, egymás 

segítése, támogatása.  

 Immáron hagyománnyá vált „Túl az Óperencián” c. interaktív mese délelőtt hatodik alka-

lommal való megszervezése, élmény, öröm és tapasztalatszerzés biztosítása a város iskolába 

készülő gyermekei számára.  (8-10 fő óvodánként)                                             

 A munka összehangolása a gyermekeket felkészítő óvodapedagógusokkal, a munkaközösség 

dolgozóival. 
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Mesevarázs munkaközösség 

2019/2020 

 

Ssz 
Tervezett tevékenységek 

Programok megnevezése 

Helyszín 

Időpont 
„Amit szeretnénk elérni” Felelős 

1. 

Alakuló foglalkozás 

 

A Munkaközösség vezető szemé-

lyének megválasztása 

Éves program összeállítása 

 

(Megvalósult) 

2019. 08. 30. 

 

Kuthen u óvoda 

A közösség által javasolt, elfogadható, és 

megvalósítható program összeállítása. 

 

Feladatok érdeklődésnek, irányultságnak 

megfelelő elosztása. 

H. Tóth Jánosné 

2. 

A minősülésre váró kolleganők 

igény szerinti segítése, támogatása, 

és a közös együttgondolkodás. 

 

(Megvalósult) 

2019.08 - 2019. 

10. 

 

Személyesen. 

illFacebook zárt 

csoport segítségé-

vel. 

Kérjék a kolleganők a segítséget, a mun-

kaközösség tagjai pedig támogatásukkal 

járuljanak hozzá, a sikeres minősítés egy 

kicsiny szeletéhez facebook csoport 

pedig ötletek, tevékenységek, módsze-

rek, projektek közreadására, a szervezési 

teendők megoldásában való segítség 

lehet. 

 

Munkaközösség      

tagjai 

3. 

A felújított Zöldfa úti óvoda   

megtekintése, munkaközösségi 

foglalkozással egybekötve. 

2019. október 

Zöldfa úti óvoda 
 

Munkaközösség 

tagjai 

4. 

Ebben a tanévben hatodik alka-

lommal rendeztük volna meg a 

"Túl az Óperencián” című nagy-

csoportos óvodásoknak szervezett 

játékos mese délelőttöt. 

(Elmaradt) 

2020. Április 23 

Déryné kulturális 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

Ifjúsági Ház 

"Mimó és Csipek" kalandjai 

Az elmúlt években, mindig  más és más 

módszert választottunk a mese feldolgo-

zásához. 

Az elmúlt időszak tapasztalatait ebben az 

évben is igyekeztünk beépíteni mun-

kánkba. 

 

H. Tóth Jánosné 

5. 

A városi rendezvényt   megelőző 

időszak a  körültekintő felkészü-

lést foglalja magába. 

 

(Nagy részben megvalósult) 

2020. 

 

Január, Február 

Március 

Csokonai úti 

óvoda 

A feladatok elosztása, próbák  beüteme-

zése, végrehajtása. 
H. Tóth Jánosné 

6. 
Bemutató foglalkozás 

(Megvalósult) 

2019. 

 Október 

A megadott szempontok szerinti mese 

feldolgozás 

Nagyné Pusztai 

Tünde 

7. 

Az éves munkavégzés értékelése 

 

(Megvalósult) 

 

 

 

 

Szabadidős tevékenység 

  (Megvalósult) 

 

Csokonai úti 

óvoda  2020. 

május június 

 

 

 

június 

A tanévben megvalósultakról beszámoló 

készítés. 

A következő évi feladatok meghatározá-

sa.   

 

Szalonnasütéssel, egybekötött közös 

program szervezése 

H.Tóth Jánosné 

 

 

 

 

 

Munkaközösség 

tagjai 
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„ Ha a kisgyermek szabadon nyúl a tapasztalatokért, 

átéli az életet.” (Bolyai Farkas) 

 
 

A Mesevarázs munkaközösség értékelése 

 

Ebben a tanévben 13 fő vállalta a munkaközösségben való tevékenykedést. Nagy örömmel fogadtuk, 

hogy a régi  csapatunkhoz, egy új kolleganő csatlakozott.  

 

Évtizedek óta dolgozunk együtt,mindig sok lehetőséget kihasználva, sok teendőt megvalósít-

va, mind ezt úgy, hogy tanuljunk egymás értékeiből, és biztosítva legyen a számunkra nagyon fontos 

szakmai, mentális feltöltődés.Azért, hogy módszertani kultúránk gazdagodjon, minden évben sokat 

teszünk. Ebben a tanévben különösen sok szakmai célkitűzésünk volt. Többen vállaltak intézményi 

és munkaközösségen belül bemutató foglalkozást, melyeknek  sajnos legtöbb része, nem valósulha-

tott meg. A munkaközösségben való tevékenység team munkát igényel, ami a mi kis csapatunk tekin-

tetében most is a kreatív, együttműködő, mindig  kiegyensúlyozott vidám  légkört jelenti. 

Ez az év részben ugyanaz volt mint az eddigiek, részben pedig teljesen más elvárásoknak kellett 

megfelelni.A tanév eleji összejövetelek sikeresek voltak. Közösen beszéltünk meg minden progra-

mot, tűztük ki a célt a megoldandó feladatokat.A Zöldfa úti óvodát gyönyörűen felújították. Terve-

inkben volt egy közös látogatás, mely tavaszra tevődött át. A tagóvoda vezetővel meg is állapodtunk 

egy időpontban, mely a Covid 19 kitörésével, már nem valósulhatott meg.Októberben került sor 

Nagyné Pusztai Tünde óvodapedagógus által megálmodott és megvalósított bemutató foglalkozásra, 

melyet az "Őszi Megyei Pedagógiai Napok" keretében valósított meg. Címe: Mit suttog a Föld 

?Fenntarthatóság óvodás szemmel. Komplex mesefeldolgozás. 

Egy nagyon jól felépített, gyermek közeli, élmény és tapasztalatszerzési lehetőségekkel gazdagított, a 

játékosságot, differenciálást végig fenntartó a komplexitást biztosító az ismereteteket feldolgozó fog-

lalkozás részesei lehettünk. A foglalkozás során a gyermekek és az óvodapedagógusok példamutató 

együttműködését figyelhettük meg. 

Különösen újszerű volt a feldolgozás, hiszen a kolleganő édesanyákat vont be a megvalósításba, akik 

rendkívüli lelkesedéssel kapcsolódtak be a mese fonalába.  

A beszokatás, befogadás ideje alatt volt ez a kihívás, melyet módszertani gazdagsággal, szemet gyö-

nyörködtető, színes praktikus eszközökkel tett játékossá, élvezetessé. Elmondás szerint a felhasznált 

eszközök a szülők bevonásával keltek életre. 

Mivel mindenki nem tudott részt venni ezért az volt a terv, hogy egy kijelölt időpontban újra bemu-

tatják az egész munkaközösségnek. Mivel egyikük,  Erika óvó néni megbetegedett így  hosszú ideig 

nem volt társa Tündikének ebben a formában a bemutató nem volt megvalósítható.  

Tündikekreatívitása, találékonysága mégis teret adott, hogy ne maradjunk ki ebből az emlékezetes és 

igen tanúságos foglalkozásból.PPT-t készített vázlatot sokszorosított, fotókat készített és szóban és a 

technika segítségével, éltük át újra a csodát. Miután Tündike bemutatta a mesét, volt lehetőség kér-

dezni, véleményt alkotni, akik élőben látták elmondhatták érzéseiket, tapasztalataikat, véleményüket 

és persze megosztottuk egymás között milyen jó módszereket láttunk, hogyan alkalmaznánk mi, saját 

csoportunkban.Olyan komplex csodát láttunk, melyben azt is megtapasztalhattuk, hogy egy mesén 

keresztül a környezetvédelem, az állatokról szerzett ismereteteket hogyan lehet összekapcsolni, játé-

kosan megtanítani a környezetvédelem fontosságát, példát adva a gyermekeknek, szülőknek egy-

aránt.Nagyon találónak érzem  ittBolyai Farkas gondolatait,„ Ha a kisgyermek szabadon nyúl a ta-

pasztalatokért,átéli az életet.”  Igen ezen a délelőttön erre láttunk szép példát.Az esti órákban megtar-

tott munkaközösségi foglalkozás is rendkívül jó hangulatban telt, a beszélgetést zsíros kenyér, lila 

hagyma, tea fogyasztása tette még családiasabbá. 
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Következő foglalkozásunkra, Januárba került sor. A tervekben szereplő mese választást 

időközben átgondoltuk és megváltoztattuk. Olyan nagy hatással volt ránk "Mimó és Csipek" törté-

nete, hogy arra döntöttünk,  az Ő és kedves barátaik történetét fogjuk "Túl az Óperencián” című 

nagycsoportos óvodásoknak szervezett játékos mese délelőttön feldolgozni, és az óvó nénik által el-

játszani. Mivel a téma örök, és Karcagon minden óvoda viseli a  "Zöld óvoda" címet ezért gondoltuk, 

hogy  aktuális és a gyermekek által is kedvelt téma, kedvelt mese lesz. 

 

A megvalósulás előtt így három alkalommal jöttünk össze, szerepeket feladatokat, tevékenységeket 

kiosztva, átbeszélve ki milyen faladatot vállal, miért lesz felelős a már tőlünk megszokott tartalmas, 

minőségi mese délelőtt érdekében. A próbák egyike a Zöldfa Úti óvodában valósult volna meg, sem 

erre sem a  Déryné kulturális Turisztikai, Sport Központ és KönyvtárIfjúsági Házban való megvaló-

sulásra nem került sor.Nagyon sajnáljuk, hiszen a " Túl az Óperencián" elnevezésű programunk a 

munkaközösségünknek egy igen fontos, és már hagyománnyá vált rendezvénye. 

 

Június 17-én Rauschenberger Gáborné Rózsikánál újra lehetőségünk volt egyközös találkozásra, be-

szélgetésre ínycsiklandozó finomságok elfogyasztására. 

Itt volt lehetőségünk elbúcsúzni egy kolleganőktől, aki Szeptembertől más városban fog dolgozni. 

Köszöntöttük RauschenbergerGáborné Rózsikát szép eredményéért, fejlesztő pedagógusi kinevezé-

séért.  KisarinéEnikőtő nyugdíjba vonult, ő nem jött el, így nem tudtunk tőle elbúcsúzni, de mindenki 

aki részt tudott venni ezen a vacsorán nagyon jól érezte magát.  

 

A jelenléti íveken jelölve van ki mikor vett részt a munkaközösségi foglalkozáson. 

 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda  létrehozta " Karcagi óvodások tarka-barka percei-

t."Munkaközösségünkből többen részt vettek hogy mesével, énekkel, mozgással, fejlesztő játékokkal 

szórakoztassák, fejlesszék intézményünkbe járó, és érdeklődő gyermekeket, szüleiket.  

Munkájukért nagyon nagy dicséret és hála, büszkék vagyunk rájuk. 

Ebben az évben kiemelkedő munkátvégzett:  

 Nagyné Pusztai Tünde 

 Galsi - Nagy Andrea 

 Gyökeres Éva 

 Csapóné Horváth Mariann  

 Szele Éva 

 Rauschenberger Gáborné 

 Molnárné Győri Erika 

 

Bár nem tudtuk teljes mértékben megvalósítani mind azt amit szerettünk volna, a COVID 19 jár-

vány miatt,  mégis sikeresnek ítéljük a tanévet. A 2020/2021 - es tanév feladatait ezután fogjuk 

megbeszélni. 

 

Karcag. 2020. 09. 02.                                        

 

            H. Tóth Jánosné 
munkaközösség vezető 
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„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Munkaközösség éves beszámolója 

2019/2020 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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A munkaközösség célja:  

 Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív programmal 

működő három tagóvoda (Táncsics krt. 19, Csokonai, Jókai) pedagógiai programjában 

megfogalmazott célok magas szintű szakmai megvalósításainak erősítése.  

 A gyakorlat megvalósítás során az óvodapedagógusok azonosulni tudjanak a program ér-

tékeivel, és tudatosan használják azokat. 

 

Feladata:  

 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.  

 Szakmai napokon való részvétel. Ötlettár bővítése, egymástól való tanulás, tapasztalat-

csere a rendezvények során.  

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 Országos Esztétikai Tanácskozásokon való részvétel. 

 

A munkaközösség tagjai: 

1. Benéné Kecskeméti Anna 

2. Cseppentő Lajosné 

3. H. Tóth Jánosné 

4. Konczné Pecze Margit 

5. Kovácsné Laczikó Júlia Tímea 

6. Kovács Mariann Eszter 

7. Kovácsné Vadai Viktória Judit 

8. Krézné Szabó Katalin 

9. Kunné Nánási Mónika 

10.  Kun-Makai Mária Ildikó 

11. Nagyné Varga Csilla 

12.  Pintér Dóra 

13.  Molnárné Győri Erika 

 

Tervezett programok a 2019/2020-as nevelési évre 

 

S.sz 
A munkaközösségi 

foglalkozás időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

A munkaközösségi 

foglalkozást vezeti / felelős 

A téma- 

feldolgozásban közremű-

ködő meghívott vendégek 

1. 
 

2019.08.30. 

Alakuló ülés, munkaközösség vezető 

választása. Éves terv összeállítása. 

Molnárné Győri Erika 

 
Munkaközösség tagjai 

 

2. 
2019. október 

 

ŐSZI Galéria Megnyitó a Csokonai 

úti óvodában. 

Benéné Kecskeméti Anna Tagóvo-

da vezető, a Csokonai úti óvoda 

nevelőközössége. 

Munkaközösség tagjai 

3. 2019. október 

„Környezeti nevelés lehetősége a 

fenntarthatóság jegyében” – Bemuta-

tó foglalkozás 

Pintér Dóra Óvodapedagógus Munkaközösség tagjai 

4. 2019. november 

Látogatás az Országos Esztétikai 

Tanácskozásra. Tapasztalat, ismeret-

szerzés, egymástól tanulás. 

Nagy Jenőné az Egyesület Elnöke, 

a tanácskozásra meghívott előadók. 
Munkaközösség tagjai 

5. 2019. december 

 

TÉLI Galéria Avató a Táncsics 19. sz. 

óvodában. 

Kunné Nánási Mónika Int. Vez. h., 

Tagóvoda vezető és az óvoda neve-

lőközössége.  

Munkaközösség tagjai 

6. 2020. január-február 

Zenei tehetségfejlesztő műhely bemu-

tató, saját élményen alapuló tapaszta-

latszerzés, konzultáció. 

Kun-Makai Mária Ildikó Szakvizs-

gázott óvodapedagógus 
Munkaközösség tagjai 

7. 2020. március 
TAVASZI Galéria Megnyitó a Jókai 

úti óvodában. 

Molnárné Győri Erika és a Jókai úti 

óvoda nevelőközössége. 
Munkaközösség tagjai 
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8. 2020. március - április Tavaszi Konferencián való részvétel. Meghívott Előadók Munkaközösség tagjai 

9. 2020. május KOMÁZÓ a Csokonai úti óvodában 
Benéné Kecskeméti Anna Tagóvo-

da vezető, Óvodapedagógusok 
Munkaközösség tagjai 

10. 
2020. május 

 

A munkaközösség éves munkájának 

értékelése, a következő nevelési évre 

célok, feladatok meghatározása. 

Molnárné Győri Erika Munkakö-

zösség vezető 
Munkaközösség tagjai 

 

 

2019.08.30. 

Alakuló ülés, munkaközösség vezető választása. Éves terv összeállítása. 

 

A tanévnyitó értekezletünkön megalakult az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” munkakö-

zösség. Új taggal bővült munkaközösségünk: Kun Makai Mária Ildikó személyével, a T. 19-es óvo-

dából. A munkaközösségi tagok választása alapján Molnárné Győri Erikát választották meg a 

2019/2020 -as nevelési év munkaközösség vezetőjének. Közösen állítottuk össze az év programját, 

szem előtt tartva, szakmai munkánk minőségének fejlesztését. E szempont alapján javasoltam az 

óvodapedagógusoknak, a munkaközösségen belüli szakmai tudásmegosztást.  

 

2019. október 

A három művészeti óvodába járó gyermekek évszakonként megrendezett ovigalériával találkozhat-

nak. Az alakuló ülésen megbeszéltük, hogy óvodánként melyik évszakot „nyitja” meg ünnepélyes 

keretek között.  

 

A Csokonai úti óvoda nevelőtestülete rendezte meg az Ősz évszak kezdetét. Az alkotó kiállítását 

megelőzően Benéné Kecskeméti Anna tag óvodavezető köszöntötte a gyermekeket és a munkaközös-

ség tagjait. Ezt követően H. Tóth Jánosné óvodapedagógus szavalatát hallhatta a „közönség”, majd 

Székelyné Szabados Annamária, a Zeneiskola hegedű tanára színesítette hegedű játékával az évszak 

kezdetét. Nagy örömünkre Ábrahám Anett, egy kedves, fiatal, pályakezdő óvodapedagógus munkás-

ságát ismerhettük meg. Csodálatos festményei, takaros bábjai elkápráztatta a jelenlévőket. Szívesen 

osztotta meg a gyermekekkel a rajzolás, festés iránti szeretetét.  

 

A gyermekek nagyon érdeklődőek voltak. Kíváncsian kérdezték az alkotót, hogyan készültek a bá-

bok, mennyi ideig festette a kiállított festményeket.  

A megnyitó zárásaként lehetőséget kaptak a gyerekek, hogy kipróbálhassák a festési technikát vá-

szonra. Izgatottan kezdtek hozzá.  

 

Az ünnepség után szakmai megbeszélést tartottunk, melyen elhangzott, hogy egy nagyon jól meg-

szervezett, tartalmas, komplex, a művészeti program specifikumainak megfelelően köszönthettük 

közösen az Őszt.   

 

Gratulálok az alkotónak, Ábrahám Anettnek és a Csokonai úti dolgozó nevelőközösségének a remek 

délelőttért.  
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2019. október 14. 

 

Az Őszi Pedagógiai Hetek kezdetén, Pintér Dóra a Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa "A Környe-

zeti nevelés lehetősége a fenntarthatóság jegyében” címmel bemutató foglalkozását ajánlotta a mun-

kaközösségi tagoknak ezen a napon. A bemutató során tapasztalhatták a jelenlévők, hogy a témában 

milyen jól vannak informálva a gyermekek. Játszva, közösen tevékenykedve tanulhattak az óvodá-

sok. Mikro csoportban dolgoztak, és bátran kérdeztek, illetve válaszoltak az óvó néninek. A környe-

zettudatosság mellett, nagyon tudatosan erősítette az óvodapedagógus a gyermekek növény és állat 

ismereteit.  

Összefogott, differenciált, komplex, IKT eszközt használva valósította meg az óvodapedagógus a 

bemutató foglalkozását.   

A bemutató után megosztottuk egymás gondolatait, észrevételeinket. Személy szerint javasoltam, az 

egyéni differenciálás lehetőségét, a tehetségígéretes gyermekek kibontakoztatását. 

Gratulálok Pintér Dórának, a Megyei Őszi Pedagógia Hetek rendezvényén nyújtott munkájáért. 
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2019. november 

 

Minden év novemberében az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Or-

szágos Szakmai Egyesülete őszi konferenciát szervez. Minden rendezvényen remek, szakmai előadá-

sokat hallhatunk, ezért is tervezzük be minden évben az őszi konferencia látogatását Budapesten. 

Lezáruló szakaszához érkezett az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001- A képesség kibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési Intézményekben” című pályázat. Ebben a pályázatban a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egyetem által irányított, két munkaközösségi tagunk, Kun-Makai Mária Ildikó és Mol-

nárné Győri Erika részt vettek.  

A pályázat célja: Zenei nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában. Új tanulási formák 

bevezetése az óvodai zenei nevelésben, az eredményesség fokozása érdekében. Művészeti komplexi-

tás a zenei képességfejlesztésben és a zenehallgatásban. 

A konferencián a jelenlévő óvodapedagógusok megtekinthették a pilot programban készült bemutató-

filmeket, majd az előadók reflektív elemzését hallhatták.  
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2019. december 

Téli ovigaléria megnyitó a T.19-es óvodában. Nagyon meghitt hangulatban, az ünnepi várakozás idő-

szakban telt el a rendezvény. A rendezvényt Kunné Nánási Mónika tagóvoda vezető, intézményveze-

tő helyettes nyitotta meg. Az alkotó Püspökladányból érkezett óvodánkba, Bojtor Marcsi személyé-

ben. Kun-Makai Mária Ildikó óvodapedagógus megismertette velünk a művész pályafutását, majd 

zenei tehetségműhelyével a „Hangoldával”, ünnepei műsort adtak elő. A jelenlévők megcsodálhatták 

a kiállítást, majd lehetőségük volt a gyermekeknek az alkotóval együtt interaktívan a színekkel ját-

szani. A megnyitót színesítette a Kunrózsa kamarakórus, és tette komplexé téli dallamokkal az oviga-

léria avatót, Nagyné Varga Csilla vezetésével. Ebben az óvodában is kipróbálhatták a festési techni-

kát a gyermekek. Alkotásaikat az óvodapedagógusok kiállították az ovigalériába, hogy a szülők is 

megtekinthessék.   

Nagyon tartalmas, gazdag, művészeti értékekkel teli galéria megnyitót láthattunk. Gratulálok a szer-

vezőknek.  

 

2020. január-február 
Zenei tehetségfejlesztő műhely bemutató, saját élményen alapuló tapasztalatszerzés, Kun-Makai Má-

ria Ildikó irányításával. Sajnos ezt a foglalkozásunkat nem tudtuk megtartani a sok megbetegedés 

miatt. 

 

2020. március 

2020. március közepe. Szinte „bombaként” robbant be az a vírus, amiért változtatni kellett a tan-

évünkön és az életünkön egyaránt. Úgy gondolom senki sem számított rá. Félbe kellett hagynunk azt 

a tanévet, amit közösen megterveztünk, készültünk rá, és talán vártuk is azt a pillanatot, hogy a min-

dennapi munkánk során, a gyermekekkel karöltve megmutassuk egymásnak, és másoknak is, hogy 

hogyan fejlesszük, neveljük gyermekeinket. Ez a láthatatlan vírus megakadályozta mindezt. Bizony-

talanná vált minden. A napi hírek hallatán félelemmel telve.  

Szerencsére a gyors intézkedések, és döntések hatálybalépésével, mi szerencsésnek mondhatjuk ma-

gunkat. Nem lett beteg senki, és ez a legfontosabb!!! 

A tanév így lezáratlan maradt. Bízom abban, hogy a következő nevelési évet együtt, közösen el tud-

juk kezdeni, és közösen fogunk tervezni, dönteni.  

 

 

 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség  

évesbeszámolója 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Munkaközösség tagjai: 

 

1. Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti Óvoda)  

2. Földi-Nagy Anna (Kuthen úti Óvoda) 

3. Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

4. Gyökeres Éva (Takács Péter úti Óvoda)  

5. Kása Henrietta (Zöldfa úti Óvoda) 

6. Konczné Pecze Margit (Csokonai úti Óvoda)  

7.  Kovács Mariann Eszter (Táncsics krt. 19. Óvoda)                

8.  Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti Óvoda)  

9.  Sánta Szilvia (SZIM Óvoda) 

10. Szabó Erika (Takács Péter úti Óvoda) 

11. Szabó Renáta (Kinizsi úti Óvoda)         

12. Szabóné Szentesi Mária (SZIM Óvoda) 

13. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

14. Szele Éva (Takács Péter úti Óvoda) 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. Óvoda) 

 

Támogató tagok: 

Kovácsné Laczikó Tímea (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

 Kovácsné Vadai Viktória (Táncsics krt. 19. Óvoda)           

 

Célunk volt a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai színvonalának javítása, a   XXI. „Kelj fel Jan-

csi” ügyességi vetélkedő és a „Sportolj velünk!” családi délután megszervezése, feltételeinek javítá-

sa. A mozgás területén módszertani ismeretek bővítése, tapasztalatok átadása, bemutató foglalkozá-

sok tartása. 

 

Feladatunk volt a sokoldalú, újszerű elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása egymásnak, a mun-

katársaknak. A mozgással kapcsolatos gyakorlati ismeretek, tudás átadása bemutató foglalkozások 

során. Egymás munkájának megismerése, az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása. 

A mozgás, a sport megszerettetése, népszerűsítése a szülők, és a gyermekek között, a saját élményű 

tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. 

A XXI. gyermek ügyességi vetélkedő szervezése lebonyolítása, emlékezetessé tétele. 

Az ügyességi vetélkedő során a testnevelő tanárokkal kapcsolatunk kiszélesítése, elmélyítése. 

Bekapcsolódni a „Sportolj velünk!” családi délután gyakorlati megvalósításába, lebonyolításába. 

 

Céljaink és feladataink egy része nem valósulhatott meg a kihirdetett vészhelyzet és a rendkívü-

li szünet miatt. Sajnos a bemutató foglalkozások megrendezésére és a „Sportolj velünk!” csalá-

di délután megvalósítására nem került sor a fent említett okok miatt. 

 

Módszerek: A különböző témákat változatos módszerek alkalmazásával közelítettük meg. Igyekez-

tünk az adott feladathoz leginkább illeszkedő módszereket alkalmazni.Beszélgetés, magyarázat, meg-

figyelés, bemutatás, konzultálás, gyakorlás, saját élményű tanulás, cselekvés, összehasonlítás, figye-

lemfelhívás, tapasztalás, kutatás, gyűjtés, élmények megosztása, értékelés. 
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A tervezett programok megvalósulása a tanévsorán  

 

1. Augusztus 31. A munkaközösség megalakulása 

 

Helyszín: Kuthen úti Óvoda  

Vezeti:  Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 15 fő és a támoga- 

tó tagok 

 

A munkaközösség augusztus 31-én megalakult. A követ-

kező nevelési év programjait megbeszéltük, a munkakö-

zösség vezető személyét megválasztottuk. 

 

 

2. Szeptember 18. A XXI.A „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő szervezése, előkészítése. A 

feladatok megbeszélése, felelősök megválasztása 

 

Helyszín:  A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

Vezeti:  Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 13 fő. 

 

A XXI. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő feladata-

inak megbeszélése, ötletek összegyűjtése, korábbi 

tapasztalatok figyelembe vétele, szervezési feladatok, 

egyéni vállalások és a dekorálás megbeszélése.   

 A pályákat ebben a nevelési évben az előző évek ta-

pasztalatai alapján eleve a Városi Sportcsarnokba ter-

veztük, figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fel-

adatokat részletesen megbeszéltük a munkaközösségi 

tagok ötletei alapján.  A szervezési feladatok között szerepelt az érmek elkészítése, az eszközök biz-

tosítása és a dekorálás megbeszélése. A meghívók, plakátok elküldése e-mailben történt.   

 

 

3. Október 9. A XXI. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása 

 

Helyszín:  Városi Sportcsarnok  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: A munkaközösség tagjai15 fő (mindenki részt vett). 

 

21. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőta nagycsoportos óvodások 

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

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

az ügyességi vetélkedőn.  A Városi Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek, a gyermekek és szü-

leik jó hangulatban, vidáman versenyeztek. A XXI. alkalmat igyekeztünk emlékezetessé tenni a 

gyermekek és szüleik számára az érdekes feladatokkal és a színes dekorációval. A vándorkupát har-

madik alkalommal is a Jókai úti Óvoda csapata nyerte el, így most már véglegesen is a Jókai úti óvo-

dások tulajdona lett. Így a következő évben új kupa keresi majd gazdáját a „Kelj fel Jancsi” ügyessé-

gi vetélkedőn. 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, ajándékokat vehet-

tek át. 

 
 

4. Január 29. Frissítő torna 

Mozgásos délután szervezése. 

 

Helyszín:  Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti:  Kátainé Nyakó Edit gyógytornász 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 7 fő 

 

Fontos feladatnak tartom a saját élményű tanulás módszerének alkalmazását a munkaközösség fog-

lalkozásai során. Ezen a délutánon Kátainé Nyakó Edit gyógytornász vezetésével ismerkedtünk egy 

új módszerrel a NordicWalkinggal.A Nordicwalking egy sportág, amelynek lényege, hogy egy pár 

speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon 

fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoordináció. Nélkülözhetetlen kellékei a speciális 

botok,melyek segítségével ezt a gyalogló technikát próbálhattuk ki Kátainé Nyakó Edit segítségével. 

Frissítő tornagyakorlatokat is végeztünk melyeket egy-egy tartásjavító torna foglalkozás mozgás-

anyagába is beépíthetünk. A mozgásos délután célját, feladatát elérte az élményalapú tanulás alkal-

mazásával, hiszen a résztvevő munkaközösségi tagok felfrissülve, új módszertani és pedagógiai isme-

reteik bővülésével térhettek haza.  

 

 

5. Február 24.   Betekintés a Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda Mozgásos Tehetségműhelyének 

munkájába 

 

Helyszín:  Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda 

Vezeti:  Gulyás Ferencné és Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: Gulyás Ferencné intézményvezető és a munkaközösségi tagok13 fő 

 

A Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda nevelőtestülete a gyermeki személyiséget előtérbe helyező, a 

gyermeki szükségletet figyelembe vevő, egyénifejlesztő nevelési- szemléletet alakított ki. Tudatosan 

törekednek arra, hogy minden gyermekben felfedezzék azt a képességet, tulajdonságot, amely az 

egyénerőssége és ami az ő fejleszthetőségének alapja lehet. Ebben az intézményben célzott megfi-
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gyelések és lágy mérések alapján az alábbi területeken rögzítik a gyerekek egyéni fejlettségét: a gon-

dozási tevékenység jellemzőit,a mozgás, motoros képességek fejlődését,az anyanyelvi fejlődést, az 

érzelmi, szociális fejlődést és az értelmi fejlődés jellemzőit. 4 műhely működik náluk, az adott terüle-

ten kiemelkedő teljesítményt mutató gyerekeket a számára legmegfelelőbb műhelybe javasolják.  

 " Ügyes kezek" Vizuális műhely 

 " Daloló fecskék" Zenei műhely 

 "Hozd el a kupát" Mozgás műhely 

 "Manó - Vár" Irodalmi és Anyanyelvi műhely 

A működő műhelyeken kívül, csoporton belüli gazdagításban 

vesznek részt az érdeklődő gyermekek.Nagyon tartalmas bemuta-

tó foglalkozáson vehettünk részt, megfigyelhettük a gyermekek 

motoros képességének fejlettségét, mozgás iránti szeretetét.A be-

mutató után oldott hangulatú beszélgetésre került sor a kollégák 

között, mind a két intézmény bemutatta a saját jellemzőit, a tehet-

séggondozás területén elért eredményeit.A tapasztalatcsere után 

jól hasznosítható, ötletes gyakorlatokkal, játékokkal térhettünk 

haza.   

 

          Elmaradt programjaink: 

 Kreatív mozgásos játékok címmel. A saját élményű tanulás módszerét alkalmazva Gyöke-

res Éva „Délutáni pattogó” mozgásos tehetségműhely foglalkozásán részvétel. 

 „Sportolj velünk!” családi sportdélután szervezése és lebonyolítása. 

 Nevelési év lezárása: szalonnasütés a SZIM Óvodában. 

 

A munkaközösség ebben a nevelési évben is aktívan dolgozott, mindenben támogatott. A foglalkozá-

sok sokrétűek, változatosak voltak, még a rendkívüli szünet ellenére is, hozzá járultak a pedagógusok 

szakmai munkájának fejlődéséhez. A tervezett foglalkozásaink 3 alkalom kivételével megvalósultak. 

Az elkövetkezendő nevelési névben a hagyományainkat igyekszünk megőrizni, a „Sportolj velünk!” 

családi délután  megvalósításában részt venni, az intézmény dolgozóinak sport iránti érdeklődését a 

továbbiakban is szeretnénk felkelteni, erősíteni.   

 

Karcag, 2020. július 30.                    

       Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Beszámoló a tevékenységközpontú 

szakmai munkaközösség munkájáról. 

2019- 2020-as nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

Szabó Lajosné 

óvodapedagógus, szakmai munkaközösség vezető 
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A szakmai munkaközösség tagjai: 

1. Balajtiné Sütő Margit 

2. Dr. Kozákné Győző Erika 

3. Földi - Nagy Anna 

4. Galsi - Nagy Andrea 

5. Horváthné Balogh Barbara 

6. Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

7. Kovácsné Fodor Mónika 

8. Kovácsné Lovász Erika 

9. Nagyné Pusztai Tünde 

10. Sántháné Karászi Juliánna 

11. Sánta Szilvia 

12. Szabó Lajosné 

13. Szabóné Szentesi Mária 

14. Szentesi Nelli 

15. Tóthné Török Judit 

16. Vadainé Boros Beáta 

 

A szakmai munkaközösség céljainak, feladatainak megvalósulása: 

Célunk: A két azonos nevelési programmal dolgozó óvoda hatékony együttműködése. A SZIM és 

Kuthen útióvodák, nevelő és pedagógiai munkájának minőségi fejlesztése, tartalmi mélyítése.  

 

Feladatunk: Új lehetőségek megtalálása, amelyek a mindennapi munkánk gyakorlatát pozitív irány-

ban segítik. Egymástól tanulás, ötletek, bevált módszerek átadása, tapasztalatszerzés. Hagyománya-

ink ápolása,újabb lehetőségek keresése, amelyek óvodai nevelőmunkánkat sikeresebbé, gyermekeink 

számáraélményszerűbbé tehetik. 

 

Megvalósulás: A közösen kitűzött célunk megvalósult, mert a két óvoda nevelőközössége hatéko-

nyan tudott együtt dolgozni a veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünet alatt is. Ebben az időszakban 

elkészítettük a „Madarak és fák”napi jó gyakorlatunkat.Feladataink közül, nagyon lényegesnek ítél-

tük az egymástól tanulást, ötletek, tapasztalatok átadását. A SZIM óvoda „Komposztünnep” című 

bemutató foglalkozásán lehetőségünk nyílt a tapasztalatszerzésre, módszertani kultúránk gyarapításá-

ra.A „Madarak és fák” napi közös rendezvényünk a veszélyhelyzet miatt, az idei nevelési évben, ha-

gyományos formájában, nem valósulhatott meg.  

 

Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósulása: 

1. Foglalkozás: 2019. augusztus 31. 

Helyszín:Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 15 fő 

Téma: Éves terv megbeszélése, munkaközösség vezető megválasztása. 

A szakmai közösség tagjainak javaslatai, ötletei alapján közösen összeállítottuk a 2019-20-as nevelé-

si év programját. A munkaközösség vezető személyére tett javaslatot, a tagok elfogadták. 

2. Foglalkozás: 2019. október 14.  

Helyszín: Lombkorona sétány 

Résztvevők száma: 10 fő 

Téma: A Lombkorona Sétány bejárása, közös tapasztalatszerzés. 

A Lombkorona Sétány bejárása során, megismertük a tájra jellemző madár és növényvilágot. 
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3. Foglalkozás: 2019. október 

Helyszín: SZIM óvoda 

Téma: „Komposzt ünnep.” Bemutató foglalkozás megtekintése. 

Az őszi Megyei Pedagógiai Napok keretében tartott bemutató foglalkozáson, tapasztalatokat, ötlete-

ket szereztünk a komposztálás gyermek közeli megvalósításáról, a SZIM óvoda jól bevált gyakorlati 

módszereiről. 

 

4. Foglalkozás:2020. február 14. 

Helyszín:Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 11 fő 

Téma: A Madarak és fák napi hagyományos rendezvényünk jó gyakorlattá törté-

nő kidolgozása. 

A foglalkozáson megbeszéltük a jó gyakorlat formai megvalósításának követelményeit, előkészítet-

tük a két nevelőközösség feladatait.A nevelési év további időszakára tervezett foglalkozások, a kihir-

detett veszélyhelyzet intézkedései miatt nem valósultak meg. Az említett időszakban telefonon és 

online tartottuk a kapcsolatot, kidolgoztuk a jó gyakorlatunkat. 

 

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez, milyen mérték-

ben járult hozzá a szakmai munkaközösség éves programja: 

Mindkét tagóvodánk Pedagógiai Programjában, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges 

életmódra nevelésnek, az egészséges életvitel iránti igény kialakításának. A környezetünk megóvása, 

a környezettudatos életvitel iránti igény megalapozása mindennapi feladataink egyike. Szakmai mun-

kaközösségünk idei nevelési évre tervezett és megvalósított programjai tükrözik elhivatottságunkat 

ezen a területen. Együttműködésünk hozzájárult szakmai továbbfejlődésünkhöz, ismereteink, mód-

szertani kultúránk bővítéséhez. Az egymástól tanulás, bevált ötleteink átadása, a későbbiekben segít-

hetik pedagógiai munkánkat, a színvonalas, élményekben, tevékenységekben gazdag óvodai élet biz-

tosítását. 

 

Munkaközösségi tagok értékelése: 

Szabóné Szentesi Mária - tagóvoda vezetőként segítette a SZIM óvodában megrendezett programja-

ink szervezését, lebonyolítását. 

Balajtiné Sütő Margit- tagóvoda vezetőként segítette a Kuthen úti óvodában tartott foglalkozások 

szervezését. 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea, Földi- Nagy Anna, Galsi-Nagy Andrea, Dr. Kozákné Győző Erika, 

Vadainé Boros Beáta, Nagyné Pusztai Tünde, Kovácsné Lovász Erika, Sántáné Karászi Juliánna, 

Sánta Szilvia, Tóthné Török Judit, Kovácsné Fodor Mónika, Szentesi Nelli, Horváthné Balogh Bar-

bara, - ötleteikkel, együttműködésükkel, mindig pozitív hozzáállásukkal segítették a munkaközösség 

munkatervi feladatainak megvalósítását. 

 

További tervek, javaslatok: 

A SZIM óvodában a Komposztünnep hagyománnyá tétele.  

Aktív, közös együttműködés megtartása a SZIM és Kuthen úti óvodák nevelőközössége között. 

 

Karcag, 2020. augusztus 03. 

 

                                                                                                   Szabó Lajosné 

szakmai munkaközösség vezető 
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