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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 valósult meg a 2017-2018-as 

nevelési évben. 

Az óvodai nevelésünk magába foglalja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 

szakvéleménye alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését. 

A feladataink végrehajtásához intézményünk fenntartója az állami költségvetésben biztosított 

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

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

célkitűzéseinkhez, feladatainkhoz pályázati lehetőségek eredményesen használjuk ki. 

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 megújuló rendszerének aktuális feladatai 

jelölték ki a 2017-2018-as nevelési évben munkatervi céljaink, feladataink kiindulópontjait. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos lépések érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógus béremelés, 

pedagógusminősítések. 

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

tanfelügyeleti szakértők végeztek. 

Az intézményi önértékelés során az Oktatási Hivatal által kiadott egységes útmutató alapján 

végeztük az ötéves önértékelési terv alapján beütemezett pedagógus önértékeléseket. 

A pedagógiai feladataink mellett nevelőközösségünk aktívan részt vett Karcag Város 

közéletében, a 2017. és 2018. évi városi rendezvénynaptárban sokszínű programjainkkal 

járultunk hozzá a városi rendezvények gazdagításához. 

 

A 2017-2018-as nevelési év feladatokban bővelkedett, hiszen hosszú távú vezetői, 

nevelőtestületi célkitűzéseink megvalósításához bekapcsolódtunk Európai Uniós kiemelt 

projektekbe az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” 

című és az EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása „Esélyteremtő óvoda” című kiemelt pályázatokba. Az infrastrukturális és szakmai- 

tartalmi fejlesztések nagymértékben támogatták az esélyteremtést, a hátránycsökkentést. A 

megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseinkhez az elmúlt évek eredményes pályázati 

projektjeink nagymértékben hozzájárultak. Köszönöm Karcag Város Önkormányzat 

képviselőtestületének támogatását a pályázatok benyújtásához, munkatársaim aktív, 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 bővültek. 

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

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

tartalmas szakmai beszámolókat adtak éves tevékenységükről. 
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Kiemelt célok a nevelési év során: 

 
Ágazati elvárások alapján: 

 

 2017. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 

 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

 nevelőmunkát segítő dolgozók szakmai segítése, támogatása, utasítások betartásának 

folyamatos, visszatérő vezetői ellenőrzése. 

 

2016-2017 évi elért eredmények alapján: 

 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda kialakítása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa) 

 Kisgyermekkori nevelés támogatása – képzéseken való részvétel, képzési helyszín 

biztosítása (Táncsics 19., Kinizsi, Kuthen, Takács), hospitálások (Táncsics.19, Kinizsi, 

Kuthen, Jókai) megszervezése 

 

Önértékelés alapján: 

 

 programspecifikus módszertan gazdagítása 

 

 

Kiemelt célok megvalósítása 

 

Kiemelt cél Megvalósulás 

2017. évi, 2018. évi minősítési 

tervbe bekerült pedagógusok 

felkészülésének támogatása. 

 

2017. 2018. évben országos szinten intézményvezetői és 

intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzések valósultak 

meg. Pedagógus nem került kijelölésre pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre. 

Az Oktatási Hivatal intézményünket 2018. évben 

intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre jelölte ki, 

ellenőrzésben érintett vezetőGulyás Ferencné 

intézményvezető. Az OH általa kijelölt szakértők 2018. 

február 20-án tettek helyszíni látogatást intézményünkben. 

Az ellenőrzés sikeresen zárult. 
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 A pedagógusok minősítési eljárásra való felkészítése 

folyamatosan megvalósult a 2014/2015 nevelési évtől 

kezdődően értekezletek, képzések, team foglalkozások, 

fókuszcsoportok, tapasztalatcserék alkalmával. 

 

Az intézmény mesterpedagógusai, szaktanácsadói, az 

óvodák vezetői nagy szakértelemmel támogatták a 

felkészülés folyamatát, melybe tapasztalataik átadásával 

kapcsolódtak be a minősítési eljárásokon 2014, 2015, 2016, 

2017 évben részt vett pedagógusaink. 

 

Pedagógusminősítésben pedagógus II. fokozatra irányuló 

minősítésen 2 fő óvodapedagógus, mesterpedagógusi 

minősítésen 3 fő óvodapedagógus vett részt. Valamennyi 

minősítés sikeresen, szép eredménnyel zárult. 
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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 ötévente egy alkalommal 

kerül sor.  

2017-2018 nevelési évben 10 fő pedagógus önértékelésére 

került sor, mely során megfogalmazódtak erősségeik, 

fejlesztendő területeik, s elkészítésre kerültek a hozzá 

kapcsolódó intézkedési tervek. Az önértékelések során az 

OH által működtetett informatikai felületet használtuk. 

 

Az intézményi önértékelést elkészítettük mely 

eredményeit, azintézményi intézkedési tervet a 

tanfelügyeleti ellenőrzés során a szakértők megtekintettek, 

felhasználtak.  

Nevelőmunkát segítő dolgozók 

szakmai segítése, támogatása, 

utasítások betartásának folyamatos, 

visszatérő vezetői ellenőrzése. 

Kiemelt fontosságú volt a feladatok ellátásának 

összehangolása a pedagógiai asszisztensek, a dajkák és a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok között. 

A dajkai munkakörben dolgozók feladatkörébe tartozó 

konyhai, étkeztetési feladatok  

Oktatási Hivatal 

Bázisintézményeként feladatok 

ellátása  

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként mutatkozhattunk 

be jó gyakorlatainkkal a Szolnoki Pedagógiai Oktatási 

Központ Őszi és Tavasz Pedagógiai Hetének 

rendezvénysorozatában elfogadott éves munkaterv alapján. 

Esélyteremtő óvoda kialakítása 

(Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

Kiemelt Európai Uniós pályázat keretében kezdtük meg az 

„Esélyteremtő” óvoda kialakítását 5 óvodában (Kinizsi, 

Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa).A projektet az Oktatási 

Hivatal vezeti, a feladatokat térségi koordinátorok 

irányítják. A projekt megvalósítása a következő nevelési 

évet is érinti. 

Kisgyermekkori nevelés 

támogatása – képzéseken való 

részvétel, képzési helyszín 

biztosítása (Táncsics 19., Kinizsi, 

Kuthen, Takács), hospitálások 

(Táncsics.19, Kinizsi, Kuthen, 

Jókai) megszervezése 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” c. projekt keretében 

a különleges bánásmód (Kuthen), a játék (Táncsics 19.), az 

egyéni bánásmód (Kinizsi), a tehetséggondozás (Jókai) 

területein jó gyakorlataink bemutatására került sor, 

valamint a 3 napos akkreditált pedagógusképzésnek 4 

óvodánkban (Kuthen, Táncsics 19. Takács, Kinizsi) 

biztosítottunk helyszínt. 
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Program specifikus módszertan 

gazdagítása 

A Pedagógiai programunkban meghatározott célok, 

feladatok eredményesen megvalósultak. 

A környezettudatosságra nevelésóvodai életünk 

mindennapjait meghatározza.  

Karcag Városi Önkormányzat képviselő 

testületének2018. áprilisi testületi ülésére beszámolót 

készítettünk a „Madarász Imre Egyesített Óvodában 

folyó környezeti nevelés feltételeiről, eredményeiről”. A 

beszámoló elfogadásra került az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság és a Képviselő testület által. 

 

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

2018. áprilisi ülésére beszámolót készítettünk  

a „A környezeti nevelés feltételeiről, eredményeiről a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelésében” címmel. A beszámolót a 

testület egyhangúlag elfogadta. 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 

 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2017. szeptember 1 – 2018.augusztus 31. 

Tevékenységek 

megszervezése 

(szorgalmi időszak) 

2017.szeptember 1 – 

2018. május 31. 

3-4 évesek november 1 – május 31 

4-5 évesek október 1 – május 31 

5-6 évesek szeptember 15 – május 31 

Nyári életrend szervezése 2018. június 1 – 2018. augusztus 31 

Új gyermekek beíratása * Az önkormányzat által 

meghatározott időben 

2018. április 20 – 

május 20 között 

A gyermekek beíratása 2018. április 24-25-

én megtörtént, a jogszabályban 

meghatározottak szerint. Valamennyi 

gyermek számára, aki betölti a 3. életévét 

2018. augusztus 31-ig az óvodába járás 

kötelező és biztosított szeptember 01-től. Az 

intézményben valamennyi 3 évesnél 

fiatalabb beiratkozott gyermeknek helyet 

biztosítottunk a férőhelyek függvényében. 

Az intézménybe 171 gyermek nyert felvételt. 

Új gyermekek fogadása  

 

2017. 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 

 

 

 

2018. január 15. 2018. január hónapban elkészültek az óvodai 

szakvélemények, jegyzőkönyvek. Az 

intézményünk fenntartója a Járási Hivatal 

számára tagintézményenként megküldtük az 

összesítő táblákat, amelyet folyamatosan 

frissítettünk a vizsgálati eredményeket 

figyelembe véve. (Szakértői Bizottság) 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézményének 

 

Köznevelési Törvény 

rendelkezései alapján 

A J-N-SZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézményének megküldtük a 

vizsgálati kérelmeket az iskolai érettség 

megállapításához, valamint BTMN, SNI 

gyanú felmerülése esetén. 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek 

2017. december 15, ill. 

szükség szerint 

A Szakértői Bizottság Karcagi 

Tagintézményének vizsgálatát követően 

szükség szerint továbbítják a vizsgálati 

kérelmeket. Figyelemmel kísértük, mikor 

hívják be a gyermekeket és felhívtuk a 

szülők figyelmét az időpontra. 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

- kontroll vizsgálatok 

2018. június 30. A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés 

határidőben megtörtént a BTMN gyermekek 

esetében. 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek, 

Országos Szakértői 

Bizottságoknak- kontroll 

vizsgálatok 

2018. június 30. A Szakértői Bizottság által kiadott kontroll 

vizsgálati kérelmeket a fejlesztést végző 

szakemberek elkészítették. Az SNI 

gyermekek számára a tagintézmények 

kijelölését fokozattan figyelemmel kísértük 

az Országos Szakértői Bizottságok esetében 

is.  
* Az új gyermekek felvételéről 2018. május 25-ig írásban értesítettük a szülőket. Elutasítás esetén a Köznevelési törvény 

rendelkezése alapján fellebbezési joguk van. 
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1.2. Szünetek időpontjai 

 

Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának határozata állapítja 

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

igazodva. 

 

Tervezés Megvalósítás 
Téli zárva tartás *1 

 

 

2017. december 27 – 

2018. január 2 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében 

meghatározott téli szünetben az óvodák zárva 

voltak, ügyeletet adtunk a Székhelyen. 

Tavaszi zárva tartás *2 

 

 

2018. március 29 – 

április 03 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében 

meghatározott tavaszi szünetben az óvodák 

zárva voltak, ügyeletet adtunk a Székhelyen. 

Nyári zárva tartás 

 

 

2017. június 18- 

2017. augusztus 24 

OKSB határozat alapján. A gyermekek 

ellátása a nyár folyamán is folyamatos, a 

szülői igények alapján.  

2018. július 2- 2018. augusztus 17-ig 1 

óvodában tartunk ügyeletet. 

Nevelésnélküli munkanap 

 

 

5 nap 5 nevelésnélküli munkanapot használtunk fel 

a nevelőtestületi értekezletek és szakmai nap 

megtartására Tartalmát az értekezleteknél 

részletesen bemutatom. 

 
Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására és szakmai napra használtuk 

fel: 

 

- 2017. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

- 2017. december 1. Őszi nevelési értekezlet 

- 2018.március 28. Tavaszi nevelési értekezlet 

- 2018. május 18. Szakmai nap- Hollókő 

- 2018. június 22. Tanévzáró – Pedagógus Nap 

 

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 *2 A zárva tartás alatt a Székhely tart nyitva. 
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1.1. Értekezletek 

1.1.1. Nevelési értekezletek 

 

Tervezés Tanévnyitó Őszi értekezlet Tavaszi értekezlet Tanévzáró 

Ideje 2017.  

augusztus 31. 

2017. december 1. 2018. 03. 28. 2018. június 22. 

Témája Az intézmény 

éves 

munkatervének 

ismertetése, 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Nevelésnélküli 

munkanap, 

Értekezlet 8
00

 – 

16
00

 óráig. 

A munkatervi 

feladatok 

meghatározásra 

kerülnek 

 

Előadó – 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők 

szám a jelenléti 

ív szerint:65 fő. 

Őszi nevelési 

értekezet – Jó 

gyakorlatok 

elkészítésének 

módszertana.  Jó 

gyakorlatok 

elméleti és 

gyakorlati 

bemutatása, 

feltérképezése a 

„Kisgyermekkori 

nevelés 

támogatása” című 

kiemelt projekt 

által 

meghatározott 8 

területen 

Előadó: Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők 

száma: 62 fő 

Tavaszi nevelési 

értekezlet - KTTT 

szakmai fóruma – 

Újszerű 

lehetőségek a 

támogató 

együttműködés 

érdekében. 

Előadók: Györfi 

Sándor Kossuth- 

díjas 

szobrászművész, 

Dr. Nagy Molnár 

Miklós a Györffy 

István Nagykun 

Múzeum 

igazgatója, 

Gulyás Ferencné  

intézményvezető, 

Romhányi 

Sándorné tagóvoda 

vezető, Andrási 

Tiborné és Kunné 

Nánási Mónika 

intézményvezető 

helyettesek 

Résztvevők száma: 

100 fő (84 fő a 

MIEO 

alkalmazottja, 

ebből 63 fő 

óvodapedagógus) 

A 2017-2018-as 

nevelési év 

értékelése. 

Éves munkatervi 

beszámoló 

elfogadása. 

Nevelési nélküli 

munkanap 

8
30 

– 14
00

. 

Előadó – Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők 

száma a jelenléti 

ív alapján53 fő.  

 

15
00 

– 18
00 

Tanévrázó – 

Pedagógus nap, 

nyugdíjba 

vonulók 

búcsúztatása, 

jubileumi 

jutalmasok 

köszöntése, 

intézményi díjak 

átadása. 

 

 

Szakmai nap:  

2018. május 18. Hollókő 

Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettes (általános) 
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1.3.2. Értekezletek (Vezetői, Közalkalmazotti, Munkatársi, Szakmai munkaközösség vezetői, Tehetségműhely vezetői, Szülői)  

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

 

T
er

ve
zé

s 

Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetői 

Tehetségműhely vezetői 

Szülői 

értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

F
el

el
ő
s Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető Tagintézmény-vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

helyettes - 

pedagógiai 

Intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

Intézmény-

vezető 

Intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény 

vezetők 

M
eg

v
a
ló

sí
tá

s 

Értekezletek havi 

rendszerességgel, illetve 

a sürgős feladatok 

esetén azonnali 

hatállyal. A 

munkatervben 

meghatározott feladatok, 

a tevékenységek, 

ünnepek szervezésével 

kapcsolatos feladatok 

egyeztetése, 

megbeszélése. 

Munkavédelmi és 

balesetvédelmi 

oktatás, 

időpontja:2017.11

.28-29. du: 16
30 

két csoportban. A 

közcélú, a 

csökkent 

munkaképességű 

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.2017/2018-as 

év feladatainak 

megbeszélése munkarend, 

ellenőrzési rendet és 

szempontokat ismertetve. 

Az ünnepek, 

rendezvények 

szervezésének feladatai. 

HACCP-vel kapcsolatos 

feladatok, ellenőrzésének, 

eredmények és további 

feladatok megbeszélése. 

A tervben 

meghatározott 

értekezletek 

megvalósultak.  

Az értekezleteket 

Andrási Tiborné 

pedagógiai 

intézményvezető 

helyettes vezette, egy 

értekezletet a tanév 

elején valamennyi 

munkaközösség 

vezető részvételével, 

félévi, év végi 

egyeztetések, 

megbeszélések 

teamekben. 

A tehetségműhely vezetők 

értekezletei megvalósultak, 

melyek témái a 

tehetséggondozó program 

összehangolása, a szakmai 

feladatok megvalósítása, 

Szakmai Program 

előkészítése, feladat 

megosztás.  

A tehetséggondozó 

műhelyvezetők közötti 

egyeztetések, programok 

szervezése, megvalósítása, 

beszámolók elkészítése. 

Az értekezleteket Andrási 

Tiborné pedagógiai 

intézményvezető helyettes 

vezette. 

Az első 

értekezleten a 

munkaterv 

ismertetése és 

elfogadtatása 

megtörtént.   

A szülői 

közösség a 

munkatervet, 

annak 

beszámolóját 

véleményezte. 

A 

tagintézményekben 

sor került a 

tervezett csoport és 

összevont szülői 

értekezletekre a 

tervezett témák 

feldolgozása, 

megbeszélése. Az 

óvodapedagógusok 

a gyermekek 

életkorának, 

csoportjuknak 

megfelelően 

kiválasztott 

témakört dolgozták 

fel. 
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a. Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

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

közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát 

gazdagító, életkorához igazított erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok átörökítése. 

 

Feladat: 

 

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

 az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen 

 mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk 

 használjuk ki az adódó lehetőségeket a család és az óvoda kapcsolatának 

elmélyítésére 

 külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése 

 

Megvalósítás 

 

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

magyarság és szűkebb pátriánk szokásainak megfelelően megőrizzük hagyományainkat. 

Nemzeti ünnepeink SZMSZ szerinti megünneplése, tartalmában és színvonalában az 

ünnephez méltó szervezéssel a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően megemlékezés 

szintjén valósult meg.  

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

gyermekek fejlettségéhez igazodva. 

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

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

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

A rendezvényeket a rendelkezésre álló intézményi költségvetésből, szülői és egyéb támogatási 

körrel valósítottuk meg. 

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

időszakban erősítettük a hagyományokhoz való kötődést a közös élményekkel, gyermekek 

közösséghez való tartozásával. Beszélgetések, kézműves tevékenységek, zenehallgatás, közös 

éneklés, élményszerző alkalmak biztosították a ráhangolódást az ünnepre. Bevontuk a 

családokat egy-egy ünnepi készülődésbe, szervezésbe. 

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

öltözködésében. 

Az ünnepek előkészületeibe, lebonyolításába tevékenyen bekapcsolódtak a pedagógiai 

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

 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nemzeti ünnepek Felelős 

 Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

Óvodapedagógus Nemzeti ünnepekeinket elsősorban a 

gyermekek érzelmeire alapozva, a 

csoportszobák esztétikumának emelésével 

ünnepelték. 

Megjelent a téma projektfeldolgozása, 

változatos tevékenységeken keresztül: 

verseltek, énekeltek, szerep-és szituációs 

játékokat játszottak, történetekkel 

ismertették meg a gyermekeket az 

óvodapedagógusok. A nemzet múltjának 

tudatosítása, az összetartozás és 

hazaszeretet erősítését jelenítették meg az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve. A 

városban található híres történelmi 

személyek szobrainak látogatása 

gyermekek által készített nemzeti zászlók 

elhelyezése. A Nemzeti Összetartozás 

napján a Jókai és Takács Péter úti 

tagóvodák hagyományosan közösen 

ünnepeltek, melynek során a gyermekek 

átélhették az összetartozás érzését.  

Augusztus 20-a alkalmával a Katolikus 

templomnál lévő Szent István szoborhoz 

tettek sétát a közeli óvodák csoportjai. 

Az Ovi galériák témája kapcsolódott a 

nemzeti ünnepekhez. 
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Tervezés Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős  

 Gyermekek 

névnapja 

Óvodapedagógus Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el 

a gyermekek életében is. A gyermekeknek 

különösen nagy szükségük van arra az 

élményre, mikor a születésnapjukon, 

névnapjukon úgy érzik, ők a 

legfontosabbak, ők az ünneplés tárgya. 

A csoportokban található névnapi és 

születésnapi táblákra felkerült az ünnepelt 

gyermek jele. Az óvodapedagógusok 

ajándékot készítettek, a gyerekcsoport 

dallal, verssel köszönti az ünnepeltet, 

kívánságai szerint. 

 Gyermekek 

születésnapja 

Óvodapedagógus 

Ünnepek   
 Mikulás várás Óvodapedagógus Az ünnepeket mindig hosszas előkészület 

előzi meg, miközben a gyerekek az ünnep 

témájához kapcsolódóan tevékenykednek. 

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az az egy 

nap legyen más, hanem izgalommal, 

várakozással teli legyen az ünnepet 

megelőző néhány nap is. A gyermekek 

örömmel készítettek a témához 

kapcsolódóan dekorációkat, eszközöket, 

tanulták a Mikulásról szóló verseket, 

énekeket, amelyekkel köszöntötték a 

Mikulást, amikor az óvodákba érkezett. 

A szülők gyermekeiket mikuláscsomaggal 

lepték meg az óvodákba érkező Mikulás 

által. 

Dr Fazekas Sándor Földművelési Miniszter 

úr adventi naptárt ajándékozott valamennyi 

gyermek számára. 

 
 Advent - Karácsony Óvodapedagógus A karácsony ünnepkörét, az adventi 

időszakot tartalmas, meghitt tevékenységek 

jellemezték, melyben a szülők is aktívan 

részt vettek.  A tevékenységeken 

keresztül a gyermekek átélhették az 

ünnepre való készülődés és a várakozás 

örömét. A karácsonyra való érzelmi 

ráhangolódást fokozták az óvodákban 

szervezett koncertek, hangversenyek,  

(Táncsics krt.17. Csokonai, Jókai, Táncsics 

krt. 19. sz.) 

Luca napi, Betlehemi köszöntő műsorok, 

mesék dramatizálások az 

óvodapedagógusok és szülők 

közreműködésével A gyermekeket a 

karácsonyfa alatt meglepetés ajándékok 

várták, melyet a Gyermekünk Mosolya 

Egészséges Gyermekekért alapítvány 

támogatásából vásároltunk. Az Agrosprint 

Kft. a Kinizsi, Takács P és a Zöldfa úti 

óvoda csoportjainak játékokat 

adományozott. 
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 Farsang Óvodapedagógus A gyermekek jelmezbe öltözve 

búcsúztatták a telet az óvodai 

csoportokban. A csoportok a farsangi 

rendezvényeken hangulatos, jókedvű 

műsorral kedveskedtek a szülőknek, 

vendégeknek, valamint tréfás 

vetélkedőkkel, mozgásos játékokkal tették 

emlékezetessé ezt a hagyományt.  

A farsang napján az Essen Kft. a 

gyermeket fánkkal vendégelte meg az 

óvodákban. Az ünnepkör feldolgozása 

kapcsán a nagycsoportos óvodások a Szent 

Pál Marista Általános Iskola farsangi 

felvonulását megtekintették  

A farsangi forgatagot több tagóvodában 

szülői báb és meseelőadás színesítette. 
 Gyermeknap Óvodapedagógus A gyermeknapot változó időpontban 

rendezték meg az óvodák. A gyermekek 

számára változatos tevékenységeket 

biztosítottak: kézműves foglalkozások, 

sport játékok arcfestés, légvár. Mese 

előadások, melyet az óvodapedagógusok, 

ill. a szülők adtak elő. Több óvodába erre 

az alkalomra meghívták az óvodába ősztől 

felvételt nyert gyermeket. Ezek a 

rendezvények, élményt nyújtottak a 

gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 

A Táncsics krt. 17 óvodában a gyermeknap 

keretében került sor a Cargill Takarmány 

Zrt. által adományozott udvari játék 

átadására. 
 Anyák napja Óvodapedagógus A gyermekek ajándékot készítettek, melyet 

igazi titoktartás övezett. Anyák napi 

ünnepségen adták át az édesanyáknak – 

nagymamáknak. Azon csoportok, akik nem 

rendeztek ünnepséget, az általuk készített 

ajándékot és a megtanult meglepetés verset 

a gyermekek az édesanyáknak otthon adták 

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

utolsó és június első hetére esett. A 

délutáni órákban kerültek megrendezésre 

az évzárók – ballagások, melynek más- 

más hagyománya van az egyes óvodákban. 

Az iskolába menő gyermekek 

elbúcsúztatása nagyon megható, 

ugyanakkor örömteli volt, minden 

résztvevő számára. 
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Pedagógiai Programban meghatározott ünnepek, részprogramok szerint 

 

Tervezés Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

Csokonai 

úti óvoda 

 

Őszi 

galérianyitó 

ünnepség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok  

Nagy Pálné Pádár Ágnes 

népi iparművész 

 

 

 

 

 

 

 

2017.10.06. 

Irodalmi-zenei művészeti élményekhez 

jutatták kolleganőink a jelen levőket. 

Megismerkedtek gyermekeink és szüleik a 

környezetünkben élő népi iparművésszel, 

aki megismertette a szalagszövést. Közös 

élményszerzés eredményeként fedezték fel 

a művészet sokszínűségét, mindezt, 

művészeti keretek között. 

A múlt alkotásainak gyűjtésével, kiállítás 

berendezésével, az értékek, azok 

továbbéltetésével, hagyomány tisztelet 

kialakítása. A kiállításra meghívókkal 

készültünk. 

Őszi koncert az 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskolában 

 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2017. 10. 12. 

2006 óta kapcsolatot ápolunk az Alapfokú 

Művészeti Iskola pedagógusaival és 

növendékeivel. Igényes zenei élményhez 

juttatjuk gyermekeinket. 

Hozzászokatjuk nagycsoportosainkat, hogy 

élvezettel hallgassanak zenét, művészi 

fogékonyságuk fejlődjön 

Téli galériaavató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 12. 05. 

Óvodánk fejlesztő szobájában 

évszakonként, jelen esetben télen, 

Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművészt 

kértük meg, mutasson be néhány saját 

készítésű karácsonyi díszt. A gyerekek 

maguk is részesei lehettek az esztétikus 

díszek készítésének. A kisebb gyerekek 

mikro csoportokban megcsodálták az 

alkotásokat. 

Téli évszak 

koncert 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

2017. 12. 13. 

Óvodánkba érkeztek a Zenemanók és az 

Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és 

pedagógusok, akik értékes, csak tiszta 

forrásból zeneművekkel ajándékozták meg 

gyermekeinket. Ezen alkalmak jól fejlesztik 

gyermekeink művészi fogékonyságát. 

Tavaszi 

galériaavató 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2018. 04. 06. 

A gyerekek ismerjék meg a csigakészítést. 

Művészi komplexitásra törekedtünk a 

meghívottak(Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola 2. osztályos tanulói és 

Ferenczi Péterné tanítónő) előadásával 

emlékezetessé tettük ezt a napot. 

Mikrocsoportokban ki is próbálhatták a 

csigakészítést. A szülőket is bevontuk a 

gyűjtő munkába. 
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Tervezés Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

Jókai úti 

óvoda 

Szüret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

2017.10.04. 

A Szüreti ünnepségünk rendhagyó módon a 

Tanösvény avató ünnepségünkkel 

összekapcsolva valósult meg igen magas 

számban megjelent érdeklődő körében. A 

rendezvényen részt vett a Karcagi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgató asszonya és egy diákja csodálatos 

zenei előadással. Gyermekeinkkel szüreti 

játékokat adtunk elő. 

Komázó 

 

 

 

 

 

A Komázó rendezvényünk a Csokonai úti 

óvodában került volna megrendezésre, de 

sajnos objektív gátló tényezők miatt 

elmaradt. 

Évszaki 

hangversenyek 

 

Tagintézmény vezető 

alkalmazotti kör 

 

 

2017.10.02. Az őszi galéria avató 

ünnepségünk a Szüret jegyében valósult 

meg a Karcagi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és 

tanárainak közreműködésével szervezett 

műsor kíséretében. 

2017. 12. 21. 

A legszebb ünnepi pillanatok egyike a téli, 

karácsony előtti hangversenyünk, melyen a 

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola ének tanszakos tanára 

(szülőnk), férje és diákja tette még 

meghatóbbá rendezvényünket. 

2018. 04.19. 

A galériánkban egy rehabilitációs közcélú 

foglalkoztatott kolléganő sérült 

gyermekének grafikai munkáit állítottuk ki, 

aki a mi óvodánkba járt. 

2018. 04.23. 

Óvodánkba járt a tavaszi kiállításunk 

„művésze” is, aki csodálatos festményeinek 

kiállításával mutatta meg tehetségének 

fejlődési folyamatát. Az ő és a tavasz 

tiszteletére rövid tavaszi dalokkal, hegedű 

muzsikával fűszereztük műsorunkat. 

A programok szervezői Kis Anikó Krisztina 

és Molnárné Győri Erika voltak. 

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Szüret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 10.05. 

Az óvodánk udvarán nyílt rendezvényként 

valósult meg a hagyományos szüreti 

mulatság. A szüreti hangulatot a Süni 

csoport gyermekek műsora teremtette meg, 

majd a gyermekek a csősz bácsitól, rövid 

kis versükkel válthatták ki 

gyümölcskosarukat, melyet a rendezvény 

végén elfogyaszthattak. A hangulatos 

szüreti műsor után az óvó nénik kézműves 

tevékenységeket ajánlottak fel a 

gyermekeknek, melyekbe szüleikkel 

közösen kapcsolódhattak be. 
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Tervezés Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

 Őszi, Téli, 

Tavaszi 

Galériaavató 

ünnepség 

 

Napraforgó, Süni, 

Napocska és Pillangó 

csoport óvoda-

pedagógusai 

Ebben a nevelési évben is három 

alkalommal szerveződött meg a 

Galériaavató évszakonként.  

2017. szeptember 

Ősszel a Tőkés kerámia vásári hangulatot 

idéző alkotásait tekinthették meg az 

érdeklődők. A megnyitón verset mondott 

Perge Tiborné óvónő, Valamint Urbánné 

Tóth Klára az KÁIAMI Erkel Ferenc 

Művészeti tagiskolájának tanárnője csellón 

őszi hangulatú dalokat adott elő. 

2017. január 

Télen Nyúzó Ferenc fotóművész alkotásai 

voltak kiállítva az Ovi-galériánkban. A 

megnyitón a Kunrózsa kamarakórus téli 

dalokkal kápráztatta el a résztvevő 

gyermekeket, meghívott vendégeinket. 

2018. április  

Tavasszal Andrási Mihály és Andrásiné 

Peszeki Ágnes mézeskalács figuráit tettük 

láthatóvá az érdeklődők számára. 

A megnyitón a Kunrózsa kamarakórus 

énekes előadása mellett Kovács-Bocskay 

Márton óvodásunk adta elő a „Gergely 

juhász kanala!” című mesét, mellyel a 

Csiga-biga palota város mesemondó 

versenyen I. helyezést ért el. 

Pünkösd 

 

Mándi Katalin, Kovács 

Mariann, Háló Éva, 

Cseppentő Lajosné 

2018. május 17. 

A rendezvény egy hirtelen fellángoló 

enterális megbetegedés miatt ebben a 

nevelési évben nem valósult meg. 

 

Tervezés Megvalósítás 

Tevékenység központú 

program 

Felelős  

Kuthen úti 

óvoda 

 

SZIM óvoda 

Madarak Fák 

napja 

a program 

azonos SZIM 

óvodával 

Óvodapedagógusok 2018. május.31 

Lovas kocsival érkezés a SZIM- óvodában. 

A témával kapcsolatos játékos 

tevékenységek szervezése. 
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Tervezés Megvalósítás 

Lépésről - lépésre program Felelős  

Székhely 

 

Kinizsi úti 

óvoda 

 

Takács P. 

úti óvoda 

 

Zöldfa úti 

óvoda 

Barangoló 

2017. október 

Harsányiné Szabó Ilona 2017. október 

Helye: Györffy István Nagykun Múzeum 

Téma: ”Lépésről-lépésre” szakmai 

munkaközösség rendezvénye, 

 „Barangoló”- A Kunok bevándorlása, 

életmódja. 

A programon már hagyományként kerül 

megszervezésre a Lépésről – Lépésre 

munkaközösség jóvoltából. A játékos 

délelőttön tanköteles korú gyermekek 

vettek részt. A Múzeum előtt és a Múzeum 

termeiben a munkaközösség tagjai által 

összeállított játékos feladatokon keresztül 

ismerkedtek meg a gyermekek a kunok 

letelepedésével, életmódjával, pásztorok 

eszközeivel, szerszámaikkal. A parkban a 

lovas nomád nép életmódjához kapcsolódó 

lovas ügyességi játékokat játszhattak a 

gyermekek, közben énekeltek, 

mondókáztak. 

A múzeumpedagógiai játékok segítettek a 

régmúlt idő élményszerű megismerését. 

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

A Táncsics krt. 17. óvodából 11 

kisgyermek, 2 óvodapedagógus. 

A Kinizsi úti óvodából részt vett a Süni 

csoportból 23 fő gyerek, 2 fő szülő és 8 fő 

óvodai dolgozó. 

A Takács P. úti óvodából részt vett 14 nagy 

csoportos gyermek és 4 óvodapedagógus. 

A Zöldfa úti óvodából 12 gyermek és 4 

óvodapedagógus vett részt. 

 

Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

Székhely „Lovas vagyok, 

hej! A paripám 

pej!” 

 

Andrási Tiborné 

óvodapedagógusok,  

 

2017. október 17. 

A projektzáró rendezvény az óvoda udvarán 

valósítottuk meg. Az udvarunkat 

szalmabálákkal, őszi termésekkel 

díszítettük, ezzel is fokozni szerettük volna 

az őszi program hangulatát. 

A délelőtt második része, mint projektzáró 

rendezvény, szülők bevonásával 

folytatódott. 

Mind a két csoportban projektmódszer 

alkalmazásával 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.  
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

   A szülőket bevontuk a gyűjtő munkába és 

az összegyűjtött régiségekből, 

lószerszámokból, csikós ruhákból kiállítást 

rendeztünk be. A projektet egy nyílt 

délelőttel zártuk, melyre meghívtuk az 

érdeklődő szülőket, nagyszülőket, tanító 

néniket. A programot az udvarra terveztük, 

de a rossz időjárás miatt a 

csoportszobákban, öltözőben és a 

babaházban valósítottuk meg. 

Az óvodapedagógusok irányításával öt 

állomáson ügyességi játékok várták, egy 

állomáson pedig Kőrösi István íjászkodni 

tanította óvodásainkat, majd bemutatta 

nekik a kunnépviseletet, nomád nép lovas 

eszközeit, szerszámait. A csapatokat az 

anyukák vezették. A jó hangulatú délelőtt 

folyamán tanúbizonyságot tettek 

óvodásaink ügyességükről, kitartásukról.  

A kun lovas nomád nép életmódjának 

felelevenítése mellett népi iparművészek, 

népi kismesterek tevékenyégét próbálhatták 

ki a gyermekek: fafaragó, gyöngyfűző, 

kovácsmesterség, kosárfonás, csuhézás 

Tóth István kovács népi iparművész, 

Tyukodi László fafaragó, népi iparművész, 

Tyukodi Lászlóné gyöngy ékszerkészítő, 

Pinczésné Soós Gyöngyi csuhézó, 

kunhímzés Kis Borbála kosárfonó, Kőrösi 

István íjász, bőrdíszműves segítségével. 

A program célja volt: A közös játék 

örömének megéreztetése, közös 

élményszerző programok, a tevékenységek 

által a közösségi érzés alakítása. A 

szülőkkel szervezett játékos délelőtt során a 

családokkal való kapcsolattartás erősítése, 

elmélyítése és a kun hagyományok 

megismertetése. 

Tündérkerti 

mese Logi 

kuckó 

tehetséggondozó 

műhely 

bemutatása 

Kovácsné Czigle Erika 2018. április 17. 

Logikai tehetséggondozó műhely bemutató 

foglalkozása során az érdeklődők láthatták, 

hogy történik táblajátékok szabályainak 

elsajátításával, alkalmazásával, indirekt 

módon a gyermekek logikai képességeinek 

fejlesztése, türelemre, szabályok betartására 

való ösztönzése.  

Interperszonális és intraperszonális 

képességek fejlesztése 

A táblajátékok által a gyermekek 

gondolkodásának, lényeglátásának, 

problémaérzékenységének több irányú 

megközelítési mód képességének 

fejlesztése. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 „Zöld övezet” Andrási Tiborné 

Nagy Tiborné 

2018. április 20. 

A Zöld övezet programunkat a Föld 

napjához kapcsolódóan valósítottuk meg. A 

programra meghívtuk a szülőket, az 

intézményben dolgozó 

óvodapedagógusokat, és a tanító néniket. 

A programot megelőzően a projekt 

feldolgozása során megismerhették 

óvodásaink, hogy kik élnek a Földön. Mit 

ad nekünk a Föld? Változatos 

tevékenységeken, játékokon keresztül 

megismerkedtek a gyermekek a hulladékok 

típusaival, hogyan válik 

újrahasznosíthatóvá, hogyan kell 

szelektíven gyűjteni a hulladékokat. A 

játékok során értették meg a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát. A Zöld övezet 

rendezvényen, a gyermekek büszkén 

mutatták a játékos feladatok megoldása 

közben a szülőknek, hogy hogyan kell a 

környezetünkre vigyázni, milyen módon 

kell kezelni a hulladékokat.  

A projekt során és a zöld jeles napon 

elmélyült a természet iránti tisztelet, a 

környezet védelmi szokások, 

viselkedésmódok megalapozása. A közös 

játékok során a gyermekeken keresztül 

formálódott a családok környezettudatos 

szemlélete is, jó példát láthattak a szelektív 

hulladékgyűjtésre. 

A kedvezőtlen időjárás miatt az „Egy 

gyermek, egy palánta” akcióprogramot a 

tervezettől eltérően későbbi időpontban 

valósítottuk, de ennek ellenére a családok 

szebbnél szebb növényekkel ajándékoztak 

meg bennünket. A virágokat a gyerekek az 

óvodapedagógusokkal és a dajka nénikkel 

közösen ültették el az udvaron. Amikor a 

szülők délután megérkeztek a gyermekek 

boldogan mutatták, hogy milyen széppé 

varázsolták az óvodánk udvarát. A 

későbbiekben pedig öntözték, gondozták 

azokat.  

A növények ültetésével mintát láthattak a 

gyermekek a szép környezet kialakítására, a 

növények gondozásával pedig 

felelősségérzetük formálódott, 

megtapasztalták az emberi munka 

fontosságát. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Kihívás Napja Andrási Tiborné 2018. május 30. 

A Kihívás Napjához kapcsolódtunk óvodás 

gyermekeinkkel. A program során olyan 

ügyességi pályát készítettük a gyermekek 

számára, amely 15 perces aktív mozgásra 

ösztönözte a gyermekekre. A felhívásnak 

megfelelően a gyermekek koordinációs 

képességét és kondicionális képességét 

igénybe vevő feladatokat állítottunk össze. 

A pálya kialakítását nehezítette, hogy a 

programot megelőző délután felhőszakadás 

volt a városunkban, ezért kis területen 

tudtuk megvalósítani a feladatokat. A 

mozgásos feladatok nagyon felkeltették a 

gyermekek érdeklődését. akik más esetben 

az udvaron való tartózkodás ideje alatt 

ritkán szaladgálnak, azok most önfeledten 

hajtották végre a feladatokat. A játék végére 

a gyermekek kellemesen elfáradtak, de a 

közös mozgást nagy örömmel élték át. 

Csokonai Népmese napja 

Lurkóköszöntő 

2017. 09. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógusok, 

dajkák  

 

 

A mesevarázs munkaközösség előadása: A 

csillagszemű juhász 

 A gyermekeink és a jelenlévők számára 

nagy élményt jelentett a meseelőadás 

felnőttek, óvó nénik előadásában. Népi 

iparművészek, Tyukodi László faszobrász 

és neje Marika gyöngyékszer készítő 

képzőművészeti élménnyel gazdagították a 

délelőttünket. 

Délután: Kiscsoportos óvodásaink 

köszöntése, befogadása történt, óvodánk 

nagy közösségébe. 

Diófa ültetés 

Tehetségműhely

eink Aprólábak, 

Aprókezek, 

Tátika 

bemutatkozása 

szülőknek 

 

Tehetségműhely vezetők 2018. 05. 23. 

Az óvodánkban három tehetséggondozó 

műhely működik, mely tanév végi 

zárásként bemutatta a szülőknek és az 

érdeklődőknek a tehetség műhelyben 

végzett tevékenységeit. 

Az egész évben készült fotókból és 

alkotásaikból kiállítást rendeztek be az 

ovigalériában. Rövid bemutatkozó műsorral 

készült a zeneovi és a gyermek tánc 

tehetség műhely. 

Jókai úti 

óvoda 

„Most már 

együtt” 

első közös 

kerékpáros 

élményünk 

 

Óvodapedagógusok 

 

2017.09.21. 

A szülői értekezleten egyeztetett program 

alapján a kirándulásunkat a Sistakra 

terveztük és valósítottuk meg. Nagy 

érdeklődés és magas számú részvétel 

jellemezte kerékpáros csapatépítő 

programunkat. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Évzáró kerti 

parti 

Óvodapedagógusok 

 

2018.06.01. 

Ez a rendezvényünk a szülőkkel való 

egyeztetés alapján elmaradt. 

Helyette a szülők igényének eleget téve 

2018.02.02.-án szerveztünk egy 

kirándulást Szilvásváradra.  

Egészségnap 

 

 A márciusi és áprilisi nagyszámú 

megbetegedés és az áprilisi intézményi és 

megyei rendezvények torlódása miatt nem 

valósult meg. 

Tanösvény 

avató 

Óvodapedagógusok 

 

2017.10.04. 

Tanösvényünk avató ünnepségét nagyon 

sok érdeklődő vendég tisztelte meg. Az 

avató ünnepség műsorát Koppány Mária 

zongora kísérete, a Szülői énekkarunk 

előadása és gyermekeink verselése töltötte 

ki. Meghívott szakemberünk Molnár Zoltán 

ornitológus köszöntötte és méltatta a 

természet megismerésére ösztönző 

kezdeményezésünket, a Tanösvényünk 

létrejöttét. Ezután lehetőséget teremtettünk 

az érdeklődők számára a közvetlen 

környezetünk flóráját és faunáját bemutató 

tanösvényünk megtekintésére. Az eddig 

elkészült gyűjteményeinket, záró 

dolgozatainkat, melyek szervesen a Zöld 

óvoda jegyében készültek mind az 

érdeklődők számára elérhetővé tettük. 

Kinizsi úti 

óvoda 

„Ez a nap más, 

mint a többi” 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

 

2018.10.20. 

 E rendezvényünket, melyet az óvoda 

megnyitásának 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 születésnapi tortát. 

Az „Ez a nap más, mint a többi!” című 

rendezvényünk a Lépésről-lépésre 

Óvodafejlesztő Program adaptálására épülő 

nevelési gyakorlatunkban a projekt módszer 

alkalmazásával, 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. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

   „Az Ősz Apó ajándékai” projekten belül ez 

a rendezvény egy-egy csoportban 

élménydúsításként vagy a feldolgozott 

projekt zárásaként valósult meg.  

A komplexitást erősítette, hogy Szabó 

Renáta kolléganő vezetésével óvodánk 

„Varázsceruza” kézműves tehetséggondozó 

műhelyébe járó gyermekek készítették el a 

vendégségbe érkező „Ősz Apó” személyét 

báb formájában, továbbá Péter Lászlóné 

vezetésével a „Szivárvány” zenei 

képességeket fejlesztő tehetséggondozó 

műhelybe járó gyerekek közreműködése 

emelte színvonalát az óvó nénik 

születésnapi ajándékának, mely Szutyejev: 

Alma című meséjének gyerekek 

bevonásával történő interaktív feldolgozása, 

előadása volt. 

A délelőtti program tervezésében, 

megvalósításában valamennyi kolléganő 

kivette a részét, beleértve a dajka nénik 

segítségét is.  

Továbbá egy tánc erejéig vendégeink voltak 

az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító 

számú „Kisgyermekkori nevelés 

támogatása” elnevezésű kiemelt projekt 

Egyéni bánásmód, hátránycsökkentés 

speciális módszertana az óvodában című 

képzésen résztvevő kolléganők. 

A rendezvény időpontja ugyanis egybe esett 

a képzés utolsó napjával. 

 „Csiri - biri” 

gyermeknap  

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

2018.05.17.  

Erre a rendezvényünkre szívesen fogadtuk 

az érdeklődő szülőket is. A délelőtt 

folyamán a szülőkkel játékos feladatokat 

oldottak meg a gyerekek. Az 

óvodapedagógusok vezetésével lehetőség 

volt kézműves tevékenységekre: sárkány, 

pillangó röptető készítésére, nyaklánc és 

karkötő fűzésére, lufi fújásra.  

A „Mosoly Birodalom” által ígért sok-sok 

népi játék, az arcfestés és a légvár sajnos 

baleset miatt elmaradt, amit mozgásos 

játékokkal pótoltunk. 

A nap folyamán gyerekek és felnőttek 

egyaránt jól érezték magukat. 

Kuthen „Csipet csapat” 

Kiscsoportos 

gyermekek 

köszöntése 

Tagóvoda-vezető, 

gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens 

dajkák  

2017.10.12. 

Mókus csoport műsora 

Kiscsoportos és az új gyermekek 

köszöntése (óvoda kapujának jelképes 

átlépése, az anyukákkal közösen) 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Hulladék- 

csökkentés hete 

Óvodapedagógusok 2017.november. 

„Szelektálj okosan!” hulladékgyűjtő játékok 

„Mit tudsz belőle készíteni!” 

újrahasznosítás lehetősége 

Játékok és tárgyak készítése gyermekekkel 

és szüleikkel közösen. 

Adventi 

készülődés a 

szülőkkel 

közösen 

Óvodapedagógusok 2017. december.14 

A szülőkkel közösen karácsonyi 

dekorációk, képeslapok, díszek, ajándékok 

késztése. Gyermek műsor. 

„Egy gyermek- 

egy palánta” 

Földnapi akció  

Óvodapedagógusok,  2018. április 19. 

A szülőkkel közösen virágpalánták ültetése, 

az óvoda udvarának szépítése. 

„Zsebi baba” 

gyereknap 

Óvodapedagógusok 

 

2018. május 24. 

A „Zsebi baba” gyermeknap óvodánkban 

hagyománnyá vált, szülőkkel közösen 

megrendezett délután. Ilyenkor bemutatjuk 

az intézményünk Ovigálájára készült 

gyermekműsorunkat. Fellépnek a 

tehetségműhelyekben járó gyermekeink. 

Ebben az évben, a „Palánta” gyermektánc 

tehetségműhely eljátszotta a Pünkösdölő 

népi játékot. Az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tanulói és 

tanárai hangszeres játékát hallhattuk. A 

Népművészet Mesterei mutatták be a 

fafaragást, gyöngyfűzést, népi baba 

készítését, melyeket óvodásaink is 

kipróbálhattak. 

SZIM 

 

 

„Mozogj 

velünk” családi 

sportdélután – új 

gyermekek 

köszöntése 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

2017. szeptember 28. 

A gyerekek szüleikkel, vagy nagyszüleikkel 

együtt hajtották végre a játékos-mozgásos 

feladatokat. Jó hangulatban többször is 

megismételtek egy-egy feladatot. 

A végén nevelőközösségünk köszöntötte az 

új gyerekeket és a szülőket. Ajándékként el- 

játszottuk a „Répa” című mesét. 

„Komposzt 

ünnep” 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2017. október 25. 

A fenntarthatóság tükrében a 

komposztünnep, mint új jeles nap 

megjelenítése, megvalósítása a Zöld 

Óvodákban. 

Játékos tevékenységeken keresztül a 

komposztálás szokásainak alakítása. 

Komposztanyagok megismerése, válogatása, mi 

kerülhet a komposztálóba. Hulladékkezelés. 

Környezetkímélő magatartás mélyítése, a 

szerves hulladék mennyiségének 

csökkentése a komposztálással. Bemutató 

foglalkozás. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 „Szelektálj 

okosan! 

„Hulladékból 

valamit” 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2017. november 15. 

Európai hulladékcsökkentési héthez 

csatlakozva a gyerekek és a szülők számára 

interaktív ismeretátadást és kézműves 

tevékenységet szerveztünk. Kreatív 

alkotások születtek az újra hasznosítás 

jegyében a közös tevékenység által. 

„Robotzsaru” az 

óvodánkban 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2017. december 6. 

Tóth Éva rendőr százados és a robotzsaru 

közös előadása a balesetmentes, 

biztonságos gyalogos közlekedésről. 

Játék a 

hulladékkal 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

2018. március 27. 

A Madarász Imre napok keretén belül 

bemutató foglalkozás a Katica csoportban a 

szelektív hulladékgyűjtés és az 

újrahasznosítás témakörében. 

Egy gyermek – 

egy palánta 

 

 

tagóvoda vezető / 

gyerekek, szülők, 

nevelő- közösség 

 

 

2018. április 20. 

A gyerekek a szüleikkel együtt 

virágpalántákat hoztak, amiket az óvoda 

dolgozóinak segítségével közösen elültettek 

az óvodai virágládákba. Ezek a virágok 

díszítik az óvodánk ablakait, udvarát a 

hideg idő beálltáig. Gondozásukba a 

gyerekeket is bevonjuk. 

„Szülőkkel a 

természetért”- 

madarak-fák 

napja 

tagóvoda vezető/ 

gyerekek, szülők 

 

 

2018. május 15. 

A szülők és a gyerekek különböző 

feladatokat oldottak meg: puzzle kirakása, 

magvak áthelyezése csipesszel, az év 

madarának és fájának felismerése képről, 

fiókák megtalálása hang után, papír madár 

röptetése   

„SZIM-világ” 

családi délután 

 

tagóvoda vezető 

 

 

2018. május 17. 

XI-ik alkalommal került megrendezésre. 

Nagycsoportosaink az Ovi-gálára tanult 

„Színek táncát” mutatták be. Így a kisebb 

gyermekek szülei is láthatták. 

Kis – és középső csoportos gyermekeink az 

„Örüljünk, vigadjunk a szép kikeletnek” 

címmel verseket, mondókákat, dalokat 

fűztek fel egy történetre. 

A KÁIAMI Kiskulcsosi tag iskolájának 

tanulói; Tóth Enikő (6-ik oszt.) mesével, az 

1-2 oszt. néptáncukkal színesítették 

programunkat, Vargáné Molnár Éva  

tanítónő vezetésével. Valamennyi szereplő 

egykori óvodásaink. 

Andy gyermekdalai szórakoztatták a 

jelenlévőket. 

Meglepetésként a Szentannai Sámuel 

szakközépiskola traktor bemutatójára került 

sor, ahol belülről is megnézhették a 

gyerekek ezeket a munkagépeket.  

Kézműveskedésre is volt lehetősége a 

gyerekeknek. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Családi 

egészségnap  

„Fogaink 

épségéért!” 

 

tagóvoda vezető/ 

, szülők, gyerekek, 

óvodapedagógusok 

 

 

2018. május23. 

Dr. Bene Szilvia fogorvos, Soósné Anita         

fogorvosi asszisztens az érdeklődő 

szülőknek (20fő) PPT-s kiselőadást tartott a 

fogaink épségének megóvása érdekében. 

Majd a szülők kérdéseire válaszolt. Igen 

aktívak voltak a jelen lévő szülők, sok 

kérdés merült fel. A doktornő igyekezett 

mindegyikre választ, jó tanácsot adni. 

Néhány reklám anyaggal is 

kedveskedtek.(fogkrém, fogkefe) 

Addig a gyerekeket az egészséggel 

kapcsolatos játékos feladatokba vontuk be. 

Takács P. 

úti óvoda 

„Pöttöm 

fogadó”- új 

gyermekek 

köszöntése, nyílt 

nap 

Óvodapedagógusok, 

szülők 

2017.10.06. -án délelőtt került sor a már 

hagyománnyá vált „Pöttöm fogadó” 

megrendezésére. Ezen a nyílt délelőttön az 

óvodában együtt szórakoztak a gyerekek és 

szüleik. A szülők betekintést nyertek az 

óvoda mindennapi életébe.  Örömmel 

kapcsolódtak be a csoportokban zajló 

tevékenységekbe.  A tornaszobában került 

sor a legkisebbek köszöntésére. A versek és 

dalok elhangzása után közös körjátékkal 

mutatták meg az összetartozásukat. A 

táncházat vezette Szabó Erika 

óvodapedagógus, ezt mindenki örömmel 

fogadta. Ez alkalommal került sor a Mese 

kerítés avatására is. Fazekas György mesét 

mondott, a gyerekek szivárvány üstököst 

repítettek. 

„Ovi-

Karácsony” 

Óvodapedagógusok, 

szülők 

2017.12.20.  

Fenyőfát a tornaszobában díszítették fel a 

gyerekek. Minden csoport külön díszített, 

és ezt a közös ünneplés követte. A Maci 

csoportos gyerekek Betlehemi műsorral 

kedveskedtek a kisebbeknek.  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 

meglepetés műsorral kedveskedtek a 

gyerekeknek. A jókedvű, vállalkozó szülők 

(5 fő) örömmel kapcsolódtak az ünnepi 

készülődéshez. A mesénk címe: Vissza jött 

a répa. A próbák nagyon jó hangulatban 

zajlottak. Az előadás nagy élmény volt a 

gyerekek számára, hiszen meglepődve 

látták meseszereplőként édesanyjukat, 

nagymamájukat. Majd egyéni ajándékot 

kaptak a gyerekek. Süteménnyel, 

gyümölcsteával vendégeltük meg az 

óvodásokat. Ezeket a szülők hozták be 

óvodánkba. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Gyermeknap, 

családi délután 

Óvodapedagógusok, 

szülők 

A tanévzáró rendezvényünk a 

Gyermeknapihoz kapcsolódott. Minden 

csoport rövid kis műsorral készült. A Cinke 

és a Süni csoport zenés, táncos műsorral, a 

Maci csoport Pünkösdölőt mutatott be. Ezt 

követően a Mosolybirodalom munkatársai 

légvárat üzemeltettek a gyerekek számára, 

és népi játékokat hoztak. Az udvaron 

sporteszközökkel vártuk a gyerekeket 

(pingpongasztal, célba dobó háló), 

kézműves tevékenységet is kínáltunk az 

érdeklődő gyerekeknek és szüleiknek. A 

szülői munkaközösség tagjai csillám 

tetoválást készítettek a gyermekek karjára. 

Közben vidám zene szólt, a gyermekek 

örömére. 

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Lucázás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezető  

Középső csoportok 

óvodapedagógusai 

2017. 12. 13. 

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 elűzték a 

rontást és a boszorkányokat, jó 

kívánságaikkal pedig úgy tűnik egy 

eseményekben nagyon gazdag évet hoztak 

ránk. 

Egy gyermek 

egy palánta  

csoportban dolgozó 

óvoda-  

pedagógusok 

2018. április 16. 

Ezen a napon minden csoport gyermeke 

egy nyári virágokkal készült az udvar 

szépítése érdekében, majd ezeket a 

virágokat az óvó néni, dajka nénik 

segítségével el is ültették a virágos kertbe 

illetve a balkon ládákba. 

A Süni csoportos gyermekek csoportosan 

látogattak el a közeli kertészetbe, ahol 

együtt megvásárolták az óvoda udvarára 

szánt egy nyári virágokat. 

Alkotó délután - 

Nyílt kézműves 

délután a 

szülőkkel 

közösen 

csoportban dolgozó 

óvoda- 

pedagógusok 

2017. december 14. 

2018. február 13. 

2018. március 20. 

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. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

Zöldfa úti 

óvoda 

Mihály-napi 

vásár 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógusok, 

dajka nénik 

 

2017.09. 29. 

A rendezvényen az óvodánkba járó új 

gyermekek köszöntésén túl a régi 

néphagyományt elevenítettük fel. A 

gyermekek egy vásáros játékban vehettek 

részt. 

A rendezvényen népi gyermekjátékokat 

kezdeményeztünk a gyermekek számára, 

majd táncházzal színesítettük a délutánt.  

Zárásként elfogyasztottuk a szülők által 

felajánlott süteményeket, üdítőket. 

A rendezvény alkalmából a dadus nénik 

aktív közreműködésével kiállítást 

rendeztünk be óvodánk folyosóján őszi 

termésekből.  

Márton napi 

vigasság 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógus 

2017.11.10. 

A Márton napi népszokásról emlékeztünk 

meg. A délelőtt folyamán a csoportok közös 

libás játékokat játszottak, valamint 

megtekinthették az ovigálára készülő 

gyermekek főpróbáját, mely a Márton napi 

népszokásokról szólt. 

Fűben-fában 

orvosság 

Táplálkozzunk 

egészségesen, 

egészségnap 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógus 

2018.05.10. 

Nyílt délelőtt a szülők számára mindhárom 

csoportban tartottunk. 

A csoportokban a gyermekek játékos 

tevékenységeken keresztül ismerkedhettek, 

szerezhettek új élményeket az 

egészségtudatos életmóddal kapcsolatosan. 

Az egészséges életmód során a mozgás 

kiemelt szerepét hangsúlyoztuk és közös 

mozgásos játékokba vontuk be a gyereket 

és szüleiket. 

Nyárnyitogató- 

Családi 

Gyermeknap 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógusok, 

dajka nénik 

 

2018.06.07. 

Nyárnyitogató Családi Gyermeknapunkat a 

tanév zárásaként valósítottunk meg, ahol 

bemutatkoztak a tehetségműhelyekbe járó 

gyerekek egy-egy kis műsorral. A délután 

további részében arcfestés, légvár, népi 

gyermekjátékok, mozgásos játékok és 

kézműves tevékenységek várták az 

érdeklődőket. A rendezvényt a 

„Mosolybirodalom”- Alapítvány támogatta.  
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Székhely 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2017.09.22. 

Autómentes nap alkalmából kerékpártúrát 

szerveztünk a szülőknek és a 

gyermekeknek. Az óvoda közelében lévő 

kis utcákban kerékpároztunk, ezzel 

szerettük volna felhívni a résztvevők és a 

járókelők figyelmét a kerékpáros 

közlekedés fontosságára a 

levegőszennyezettség csökkentés 

érdekében. A programon a családok 

örömmel vettek részt. A kerékpározás jó 

alkalmat teremtett a környezettudatos 

szemléletformálás mellett az óvodánkba 

szeptemberbe érkező családokkal való 

ismerkedésre is. 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok Állatok világnapján 2017.09.07. 

A csoportok látogatást tettek a Kun 

Lovardába, ahol megfigyelték a házi 

állatokat, élőhelyüket, az emberek 

szerepét az állatok gondozásában. 

A csoportok élményszerzés céljából, lovas 

szekéren utazva felkeresték a városban 

lévő lovas szobrokat. 

Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2017. november 20-27. 

A program legfontosabb célja az volt, 

hogy kialakuljon, és értékké váljon a 

környezettudatos gondolkodás, a szelektív 

hulladékgyűjtés gyakorlata a gyermekek 

és a felnőttek körében egyaránt. Arra 

törekedtünk, hogy a résztvevők a 

játékokon, tevékenységeken keresztül 

tevőlegesen vegyenek részt környezeti 

problémák megoldásában, mintát 

láthassanak a hulladékok kezelésre, 

keletkezésük megelőzésére, a már 

meglévők tudatos hasznosítására. 

Hulladékokból játékokat, eszközöket 

készítettünk, az otthon feleslegessé vált 

játékokat összegyűjtöttük és Csere-bere 

börzét szerveztünk, melynek során a már 

megunt játékok gazdát cseréltek, másnak 

örömöt szereztek és nem a kukába 

kerültek. 

Víz világnapja 

 

 2018. március 13-24. 

Víz világnapja külön 

projektfeldolgozással valósult meg. 

Változatos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek a víz tulajdonságával, 

nélkülözhetetlenségével az emberek, 

állatok, növények életében, a takarékos 

vízhasználat fontosságával.  
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 Föld napja 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2018.04.20. 

Föld napjához kapcsolódóan hulladék 

projektet valósítottunk meg. A téma 

zárásaként a szülőkkel közösen szerveztük 

meg a „Zöldövezet” programot, amely 

már hagyományként működik az 

óvodában. A nyílt délelőttön részt vettek 

szülők, nagyszülők, óvodapedagógusok és 

tanítónők. A játékos délelőttön öt csapatot 

alakítottunk ki, melyeket vállalkozó 

szülők vezettek. Öt állomáson a 

gyermekeknek és az érdeklődő szülőknek 

környezetvédelemhez kapcsolódó 

feladatokat kellett megoldani: szennyezett 

erdő megtisztítása, hulladékok 

szelektálása, hulladékok felismerése 

hangszín, tapintás alapján, majd. 

Madarak és fák napja 

 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2018.05.29. 

A két hetes projekt időszakában 

sokoldalúan, változatos tevékenységeken 

keresztül szereztek a gyermekek új 

ismereteket a madarakról, illetve a 

meglévőek továbbmélyültek. Több család 

bekapcsolódott a madarakhoz, fákhoz 

kapcsolódó gyűjtőmunkába: képeket, 

könyveket, madárhatározókat hoztak. A 

projekt zárásaként az Erdei Tornapályára 

látogattunk, ahol a Lombkorona 

tanösvényen sétálva figyeltük meg a 

madarakat, a fák lombkoronáját, a 

gyermekek kíváncsian fedezték fel az 

erdő élővilágát. Arra törekedtünk, hogy 

óvodásaink minél több érzékszervvel 

vegyenek részt a felfedezésben, egyéni 

érdeklődésnek megfelelően segítsük a 

megfigyeléseket, felfedezéseket, a 

gyermeki kérdésekre igényeknek 

megfelelően válaszoljunk. Nagyon jó 

hangulatban, aktívan telt a délelőttünk. 
 Környezetvédelmi  

világnap 

 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2018. június 5. 

A környezetvédelmi világnap keretében 

vizsgálódásokat végeztünk vízzel, 

levegővel, talajjal. A megfigyelések során 

a gyermekek megtapasztalhatták, hogy 

milyen káros hatással van a természetre, 

környezetre az ember meggondolatlan 

tevékenysége. 
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 Öltözz zöldbe 

 

Tagintézmény 

vezető 

2018. március 22. 

Az Öltözz zöldbe program helyi 

szervezését intézményünk SZIM Zöld 

Bázisintézménye vállalta fel, a tavaszi 

napéjegyenlőség jegyében az intézménybe 

járó nagycsoportos gyermekek 

összegyűltek a Györffy István Nagykun 

Múzeum előtti parkban és közös 

mondókázással énekléssel köszöntik a 

kikeletet.  

Csokonai Autómentes világnap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok Óvodánk minden csoportja fontosnak 

tartja a zöld jeles napokról való 

megemlékezést. Ezt tesszük csoport és 

óvoda szinten. Az autómentes világnapon 

hosszú évek óta hagyomány, hogy a 

gyerekek többsége ezen a napon 

kerékpárral jön, és délelőtt az óvoda 

környékén, délután közösen kerékpárral 

teszünk kirándulást a futópályához. 

Állatok világnapja 

 

 

Óvodapedagógusok 2017. 10. 04.  

Állatok világnapján idén bűvész érkezett, 

aki kis állatokat is hozott magával. 

Föld napja 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 2018.03.26.  

A tavaszi zöld jeles napokat érdekes 

tevékenységekkel, feladatokkal, 

kísérletekkel, kirándulásokkal tettük 

emlékezetessé. „Öltözz zöldbe” újszerű 

kezdeményezésen óvodánk nagycsoportos 

gyermekei vettek részt. 

Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 2018.05.10.  

A madarak- fák napja alkalmából, 

óvodánkba érkezett egy solymász, 

madaraival. 

Kirándulásokat szerveztünk a szabadba:  

Az erdei futópályára, Kutatóintézetbe, a 

Kunlovardába. A szülőkkel közösen 

szépítettük óvodánk udvarát.  

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógusok 2018.05.03.  

A szülőkkel együtt részt vettek 

nagycsoportosaink az „Ügyeskedj a 

kerékpároddal! versenyen. 

Jókai Autómentes világnap Óvodapedagógus 2017.09.21.  

Ez a rendezvény közös kerékpáros 

kirándulás során valósult meg. 
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 Állatok 

világnapja 

Óvodapedagógus 2017.10.06.  

Lovas kocsis kirándulás a Kunlovardába. 

Víz világnapja Óvodapedagógus 2018.03.20.  

A zöld jeles ünnepen vizsgálódásokat 

végeztünk a vízzel mindkét csoportban 

projektünkben tervezettek szerint. 

Föld napja Óvodapedagógus 2018.04.26.  

Projektünk rendszerező foglalkozásán 

megismertettük gyermekinket a földdel 

való játékok lehetőségeivel. 

Konyhakertünket műveltük. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógus 2018.05.24.  

Az óvodánk udvarán költő madaraink 

odúját néztük meg, melyeket 

folyamatosan figyeltünk és örömmel 

tapasztaltuk, hogy a fiókák kirepültek. 4 

odúban összesen 32 tojásból keltek ki a 

széncinkéink! 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus Megtekintettük a Takács P. utcán található 

napkollektorokat, majd a 

környezetvédelem óvodáskorú 

gyermekinek való tartalmi lehetőségekről 

beszélgettünk. 

Kinizsi Autómentes világnap Óvodapedagógus Szeptember 22. 

Az óvodánk udvarán a gyerekek számára 

különböző ügyességi feladatokat 

állítottunk össze. A vállalkozó gyerekek 

ügyeskedtek, a többiek pedig szurkoltak 

nekik.  

A kerékpározás szabályait tanulva, 

gyakorolva kerékpár körutat szerveztünk 

néhány nagycsoportos gyerekkel az óvoda 

környékén. Elkerékpároztunk a Kinizsi úti 

gólyafészekig és ott a Jókai úton 

elkanyarodva a Délibáb utcán haladva, 

majd a Széchenyi sugárúton kanyarodva 

visszatértünk az óvodához. 

Állatok világnapja Óvodapedagógusok Október 4. 

A Micimackó és a Süni csoport 

ellátogatott a Kunlovardához, a kisebb 

gyerekekkel az óvoda környékén 

fellelhető baromfiudvarok lakóit 

figyelhettük meg. 

Víz világnapja Óvodapedagógusok Március 22. 

Mindegyik csoport az adott projekten 

belül feldolgozta a témát. A világnap 

alkalmából a gyerekek különböző 

vizsgálódásokat végeztek a vízzel.  

A Micimackó és Süni csoportosok 

ellátogattak az Akácliget melletti és a 

közeli Bikás tóhoz, valamint a gyógy és 

strandfürdőhöz.  
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 Föld napja Óvodapedagógusok Április 20. 

Az óvodában csoportszinten került 

feldolgozásra. Célunk volt a gyerekek 

figyelmét felhívni arra, hogy mikor 

boldog és mikor szomorú a föld.  

A projektek megvalósítása során. 

megszerveztük az „Egy gyermek, egy 

palánta” akciónkat. Április és május 

folyamán a szülők bevonásával, a dajka 

nénik és a fűtő segítségével sor került a 

konyhakert beültetésére és az udvar 

rendezésére. Továbbá sziklakert 

kialakítására. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok Május 10. 

A csoportok közösen a „rókavadászat” 

című játék mintájára színes kartonból 

kivágott kukacokat szedegethetett.  Séták 

alkalmaival és az óvoda udvarán madár 

éneket hallgathattunk. Megfigyeltük az 

udvarunkon fészkelő madarakat is. 

A Micimackó és a Süni csoport 05.23-án 

lovas kocsival ellátogatott a Lombkorona 

Tanösvényhez 

és a szélmalomhoz. 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógusok Június 5. 

Valamennyi csoport részvételével 

látogatás a közeli szelektív hulladékgyűjtő 

járdaszigethez. 

Kuthen Autómentes világnap Óvodapedagógusok 2017. szeptember 

„Bringa tanoda” óvoda udvarán 

akadálypálya felállítása 

Állatok  

világnapja 

Óvodapedagógusok 2017. október 

Kirándulás a „Kunlovardába 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2018.március 

Csoportonkénti megemlékezés vizes 

játékokkal 

Föld napja Óvodapedagógusok 2018. április 19.  

„Egy gyermek, egy palánta!” óvodánk 

szépítése közösen a szülőkkel 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2018. május 10-12.  

Csoportonkénti megemlékezés séta a 

parkban. Séta a közeli gólyafészekhez. 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógusok 2018. június 05.  

Az óvoda udvarának szépítése közösen a 

gyerekekkel. 
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SZIM Autómentes világnap Óvodapedagógus 2017. szeptember 22. 

Ezen a napon arra ösztönözzük a 

gyerekeket és a szülőket, hogy 

lehetőleg gyalogosan, vagy 

kerékpárral érkezzenek az óvodába. 

Akik kerékpárral érkeztek azokkal  a 

délelőtt folyamán  az óvoda környékén 

kerékpározunk. Akik gyalog érkeztek 

azokkal sétálunk. Az óvodai 

kerékpárokkal is mozoghatnak a 

gyerekek, akadálypályát alakítunk ki 

és ügyességi feladatokat hajthatnak 

végre. 
Állatok világnapja Óvodapedagógus  Október 3-4-5. 

Csoportjaink lovas kocsival 

ellátogattak a Kun Lovardába, ahol 

megnézhették a különféle állatokat. 
Víz világnapja Óvodapedagógus Március 22. 

Vízzel kapcsolatos játékos 

vizsgálódásokat végezhettek a 

gyerekek.pl. vízvezeték rendszert 

építettek szívószálból, müa. 

palackokból, megfigyelhették a jég 

olvadását, a gőz lecsapódását, a vízbe 

került anyagok ülepedését, különböző 

anyagok elmerülését, vagy lebegését 

stb. 
Föld-napja Óvodapedagógusok Április 20. 

Erre a napra hirdetjük meg az egy 

gyermek- egy palánta akciónkat. 

Szépítjük óvodánk udvarát, virágokat 

ültetünk. Az idén két hársfát is 

ültettünk a Városgondnokság 

csemetekertjéből.  Sokat beszélgetünk 

a Földről, mint bolygóról, a 

szennyezéséről és arról, hogy mi 

óvodások mit tehetünk védelmében. 
Madarak és fák napja Óvodapedagógusok Május 10. 

Játékos feladatokat oldunk meg. 

Ünnepelünk a szülőkkel és a Kuthen úti 

óvodásokkal is. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok Június 5. 

Ismét megbeszéljük, hogy hogyan 

tudnánk megóvni a Földet és mi mit 

tehetünk a környezetünkért? Játékos 

feladatokban hulladékot szelektálunk, kis 

kertet gondozunk, feltöltjük a 

madáritatókat, összegyűjtjük az eldobott 

szemetet az udvaron, sétálunk és 

megcsodáljuk a virágos- és veteményes 

kerteket. 
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Takács P. Autómentes világnap Óvodapedagógusok  Autómentes világnap:2017.09.25. 

Az óvodánk udvarán lévő KRESZ pályán, 

a gyerekek számára kerékpáros ügyességi 

versenyt rendeztünk. Kellemes 

hangulatban, a kerékpározás szabályait 

tanulva, gyakorolva telt a délelőtt. 

Kerékpár túrát szerveztünk az Erdei 

futópályára, a délután folyamán. 

Állatok világnapja Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

Állatok világnapja: 

Október 4. 

A csoportokban a projektek tartalmazták 

az állatok világnapjához kapcsolódó 

ismereteket, játékokat. 

A délután óvoda udvarán beszélgetést 

kezdeményeztünk, vetélkedőt rendeztünk 

a gyermekek számára. A vetélkedőn az 

érdeklődő gyerekek vettek részt. A 

vetélkedő témája érintette az állatok 

csoportosítását (házi, vadonélő), 

megjelenését (négylábú, kétlábú, 

lábatlan), táplálkozásukat, stb. Színezőt 

kaptak a gyerekek, utánozhatták az állatok 

hangját, elmesélhették saját élményeiket. 

Víz világnapja Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

Víz világnapja: március 22. 

A víz világnapja alkalmából a gyerekek 

vizsgálódtak a vízzel, kisfilmet néztek 

meg a tengerek élővilágáról, készültek 

társasjátékok, a csoportokban 

rajzkiállítások. Csoportszinten valósult 

meg. 

Föld napja Óvodapedagógus  Föld napja: április 22. 

„Egy gyermek, egy palánta” Óvodai 

kertrendezés, ültetés. Szülők bevonása a 

kiskert beültetésébe, a növények az udvar 

rendezésébe. Konyhakert előkészítése, 

ültetés, palántázás. Az óvodában 

csoportszintű feldolgozásra került sor, a 

projektek megvalósítása során.  

Madarak fák napja Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

Madarak fák napja: május 10. 

Játékos tevékenységeken keresztül 

(kézműves, mozgásos) tettük gyermek 

közelivé a madarak, fák védelmét, 

szeretetét. Elsétáltunk madárhangot 

gyűjteni. Megfigyeltük az udvarunkon 

fészkelő madarak életét. A projektek 

tartalmazták a csoportszintű feldolgozást. 

Sok madárka készült papírból, gyurmából. 

Képeskönyveket vittünk be a 

gyerekeknek, hogy az érdeklődésüket 

fokozzuk. Kirándulást szerveztünk a 

Lombkorona tanösvényre, a szülőket is 

hívtuk. A Kobakcsalogató tehetségműhely 

minden gyermeke részt vett ezen a 

kiránduláson. 
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 Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus Környezetvédelmi világnap: június 6. 

Óvoda udvarának takarítása. 

Ezen a napon mesét játszottunk a 

gyerekeknek, melyben a szelektív 

hulladékgyűjtést mutattuk, gyakoroltattuk. 

A mese a mindennapi életről szólt, jó és 

rossz példákat játszottunk el, a gyerekek 

tevékeny részesei voltak a mesének. 

Táncsics krt. 

19. 

Autómentes világnap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus 2017. 09. 19. 

2017. 10. 04. 

2018. 03. 22. 

2018. 04. 20. 

2018. 05. 10.  

2018. 06. 01. 

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 

állatok világnapján ellátogattak 

gyermekeink a Kunlovardába, ahol az 

állatokat megtekinthették. A víz 

világnapját minden csoport projekt 

módszerrel dolgozta fel. A föld napjára 

egy gyermek egy palánta akciót 

szerveztünk. Madarak és Fák napján 

csoportjaink elsétáltak a közeli parkba 

ahol a fákat figyelhették és a madarak 

hangját hallgathatták a gyerekek. 

Környezetvédelmi világnapon pedig 

óvónőim felhívták a gyermekek figyelmét 

a takarékosság és a környezettudatosság 

fontosságára különböző játékos 

tevékenységeken keresztül. 

Zöldfa Autómentes világnap Óvodapedagógusok 2017.09.22. 

Az autómentes napot óvodai szinten 

valósítottunk meg. A szülők 

lehetőségüknek megfelelően kerékpárral, 

vagy gyalogosan hozták, ill. vitték haza 

gyermekeiket. A nap folyamán a gyerekek 

kerékpáros ügyességi feladatok 

megvalósítása során számot adhattak 

tudásukról és bemutathatták milyen 

ügyesen használják a kerékpárokat. 
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 Állatok világnapja Óvodapedagógusok 2017.10.01. 

Az állatok világnapja alkalmából 

csoportjaink a közeli állatsimogatóhoz, 

valamint egy magán gazdasághoz 

látogattak el. 

Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

 

Óvodapedagógus 2017. november 18-26.  

A hét folyamán arra törekedtünk, hogy a 

gyerekek játékokon, tevékenységeken 

keresztül tevőlegesen vegyenek részt 

környezeti problémák megoldásában, 

mintát láthassanak a hulladékok kezelésre. 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2018.03.22. 

Víz világnapja külön 

projektfeldolgozással valósult meg. 

Változatos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek a víz tulajdonságával, 

nélkülözhetetlenségével az emberek, 

állatok, növények életében, a takarékos 

vízhasználat fontosságával. 

Föld napja Óvodapedagógusok 2018.04.20. 

A Föld napja alkalmából mindhárom 

csoport ellátogatott a Dérynébe a Fogi 

színház előadására: A kuka manó című 

mesejátékot láthatták a gyermekek. Az 

előadás a szelektív hulladékgyűjtésről, és 

hasznosításról, a Földünk védelméről 

szólt. A mese által életkoruknak 

megfelelően érdeklődőbbé váltak a téma 

iránt. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2018.05.10. 

Madarak fák napját óvodaszinten tartottuk 

ebben a tanévben, amelyre játékos - 

mozgásos feladatokkal készültünk.  

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok 2018. 06.05. 

A környezetvédelmi világnap alkalmából 

óvodánk környékén szedtük össze a 

szemetet, és a szelektív hulladékgyűjtés 

szempontjai szerint válogattuk szét, és 

helyeztük el a megfelelő szemetesbe. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek 

– szülők) 

Testnevelés munkaközösség 

vezető 

2017.10.03. 

19. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedőt a 

nagycsoportos óvodások részére. A verseny 

szervezésében, előkészületeiben a 

munkaközösség minden tagja aktívan részt 

vett, segítették a felkészítő óvónők 

munkáját, abban hogy a versenyző 

gyermekek sikeresen szerepeljenek az 

ügyességi vetélkedőn.  A Városi 

Sportcsarnok adott otthont a 

rendezvénynek, a gyermekek és szüleik jó 

hangulatban, vidáman versenyeztek. 

A vándorkupát a Jókai úti Óvoda csapata 

nyerte el. A rendezvény lebonyolításában 

kollégáink és a testnevelő tanárok 

segítettek.  

Az eredmény kihirdetése során a 

versenyzők a munkaközösség tagjai által 

készített érmeket, emléklapokat vehették át. 

„Ovigála” intézményvezető 

vezetői munkaközösség 

vezető 

2017.11.11. 

A vezetői munkaközösség tagjainak aktív 

előkészítő munkájának, részvételének 

köszönhetően sikeresen megvalósult ebben 

a nevelési évben a XIV. OVI-GÁLA 

intézményi rendezvényünk. A 

rendezvényen Gulyás Ferencné 

Intézményvezetőnk köszöntötte Molnár 

Józsefné nyugalmazott 

óvodapedagógusunkat, aki szeptemberben 

ünnepélyes keretek között Szarvason 

vehette át az arany diplomáját. A 

Gyermekünk Mosolya – Egészséges 

Gyermekekért Alapítvány emlék plakettjei 

is az OVI-GÁLA rendezvényen került 

átadásra. Az emlékplakettet Karcagi – Nagy 

Zoltán és testvére Andy előadóművészek, 

valamint Pinczésné Soós Gyöngyi népi 

iparművész kapták. A rendezvényt a 9 

tagóvoda színes, látványos, szívet 

melengető műsora tette felejthetetlenné. az 

OVI – Gála szervezési feladatait 

egyenletesen osztottuk el vezető társaim 

között. Összeállítottuk a fellépő óvodák 

sorrendjét figyelembe véve a teremben 

tartózkodható vendégek számát. Az 

óvodatörténeti kiállítás anyagát az I. 

emeleten tekinthették meg vendégeink. A 

szervezési és megvalósítási feladatokba az 

összes munkaközösségi tag bekapcsolódott. 

Résztvevő gyermekek száma: 170 fő 

Résztvevőszülők száma: 400 fő 

Meghívott vendégek: 35 fő 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

Aprólábak Néptánc 

Gála 

intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2018.03.24. 

Intézményünk idén is megszervezte a 

Madarász Imre Pedagógiai Napokat, 

melynek nyitó rendezvénye volt az 

Aprólábak Gyermektánc Gála. A 

rendezvényen intézményünk valamennyi 

gyermektánc tehetségműhely csoportja 

szerepelt.  A rendezvényre meghívást 

kapott a térségünkben működő 

Püspökladányi Egyesített Óvoda Intézmény 

Bokréta tehetséggondozó műhely csoportja, 

a Kisújszállási Höcögők gyermektánc 

csoport, Berettyóújfalui Kökörcsin 

gyermektánc csoport, valamint 

bemutatkozhattak a városunkban működő 

általános iskolák néptánc csoportjai is. A 

rendezvény lebonyolításában, színvonalas 

megvalósításában a munkaközösség 

valamennyi tagja aktívan részt vett. 

A Déryné Kulturális Központban, a Pipás 

zenekar kíséretével a gyermekek egy 

télűző, tavaszváró hagyományőrző 

műsorral kedveskedtek a jelenlévő 

vendégeknek. 

154 gyermek, intézményünk nevelő 

közösségének tagjai, meghívott vendégek, 

szülők vettek részt, helyi alkotók kiállítása 

kísérte a rendezvényt. 

„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

kézműves munkaközösség 

vezető 

2018.03.26. 

A kiállítást Szepesi Tibor önkormányzati 

képviselő úr, az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke nyitotta meg. 

Szabó Máté a Táncsics krt. 17 óvoda 

óvodása mesét mondott, műsort adtak a 

Takács P. úti óvoda „Szivárvány” zenei 

tehetségműhelyének és a Kinizsi úti óvoda 

„Varázsceruza” tehetségműhelyének 

gyermekei, óvodapedagógusai. 

A kiállításra valamennyi óvoda 

újrahasznosított anyagokból készített ötletes 

játékeszközöket, valamint az intézményben 

működő kézműves tehetségműhelyek 

mutatkoztak be alkotásaikkal. 

Az elkészített játékok egy részének 

kipróbálására, közös játékra is lehetőség 

nyílott. 

A rendezvény megnyitóján a gyermekekkel 

együtt, szülők is részt vettek, valamint az 

általános iskolák pedagógusai. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

Ügyeskedj a 

kerékpároddal 

Környezeti nevelés 

munkaközösség vezető 

2018.05.03. 

A kerékpáros vetélkedő már évek óta 

hagyományként működik 

intézményünkben. 

A rendezvényen 90 óvodás gyermek és 36 

szülő vett részt. 

A gyermekek és a szülők 9 pályán 

kerékpáros ügyességi feladatokat hajtottak 

végre, megmutatatták KRESZ ismeretüket, 

ami a biztonságos kerékpározáshoz 

nélkülözhetetlen.  

A díjakat átadta Molnár Pál önkormányzati 

képviselő úr. 

Pedagógus napi 

ünnepség 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2018.06.22. 

Intézményünk aktív és nyugdíjas 

pedagógusinak, dolgozóinak köszöntése. 

Nyugdíjba vonulók köszöntése, jubileumi 

jutalomban részesülők köszöntése, 

intézményi díjak átadása. A rendezvényt a 

Jókai úti óvoda óvodásának Fekete Gyula 

nagy csoportos és a KÁIAMI Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészeti Iskola Kurucz 

Alexandra és Kiss Zsigmond tanulóinak 

előadása színesítette. 
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A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények 

 

Résztvevők 

neve, létszáma 

Szakmai 

program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény 

megnevezése 

Szervezője Helyszíne 

Lövei Gáborné, 

Vadainé Boros 

Beáta, 

Kapitányné 

Zsurzsucz 

Andrea, Galsi-

Nagy Andrea, 

Andrási Tiborné, 

Ökrösné Kara 

Judit, Spisák 

Dezsőné, 

Csapóné Horváth 

Mariann, Nagyné 

Varga Csilla, 

Gyarmati 

Adrienn, Győri 

Erika 

2017.09.13. A különleges 

bánásmódot igénylő 

gyermekek ellátása a 

Madarász Imre 

Egyesített Óvodában 

MIEÓ 

 

MIEO 

Táncsics 

krt.19. 

 

Lövei Gáborné, 

Andrási Tiborné, 

Galsi – Nagy 

Andrea, Szentesi 

Nelli, Kunné 

Nánási Mónika, 

Tóth Jánosné, 

2017.10.16. Testséma fejlesztő 

komplex fejlesztő 

foglalkozás 

Molnárné Oros Csilla 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Őszi pedagógiai 

napok  

MIEO 

Kinizsi úti 

Óvoda 

 

H. Tóth Jánosné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, 

Ökrösné Kara 

Judit,Vadainé 

Boros Beáta, 

Sántháné Karászi 

Julianna, Sánta 

Szilvia, Gyökeres 

Éva, Kovács 

Mariann, Kunné 

Nánási Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné, 

Csapóné Horváth 

Mariann, 

Harsányiné Sazbó 

Ilona,  

2017. 10. 17. „Lovas vagyok, hej, a 

paripám pej!” 

 

Projektzáró rendezvény 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Őszi pedagógiai 

napok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEO 

Táncsics krt. 

17. Óvoda 
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Andrási Tiborné, 

Romhányi 

Sándorné, Farkas 

Jánosné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, Szabó 

Renáta, Péter 

Lászlóné, 

Gyökeres Éva, 

Tóthné Török 

Judit, Kunné 

Nánási Mónika, 

Spisák Dezsőné, 

2017. 10. 24. Intézményi 

tehetséggondozó 

komplex program 

akkreditált kiváló 

tehetségpontban 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Őszi pedagógiai 

napok  

Karcag, 

MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvodája 

Gulyás Ferencné, 

Homoki Judit, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, Jámbrik 

Vivienn, Pintér 

Dóra, Migácsné 

Erdei Gyöngyi, 

Popovicsné Nagy 

Mária, Kunné 

Nánási Mónika, 

Perge Tiborné, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, 

2017.10.25. „Komposztünnep!” 

bemutató foglalkozás 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Őszi pedagógiai 

napok  

Karcag, 

MIEÓ –

SZIM 

tagóvodája 

Andrási Tiborné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Posztósné Kovács 

Éva, Kunné 

Nánási Mónika, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, 

2017. 10. 24. Intézményvezetői 

feladatok aktualitásai, 

az ellenőrzések, 

önértékelések tükrében. 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Őszi pedagógiai 

napok 

Karcag, 

MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvodája 
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Andrási  

Tiborné 

Pintér Dóra, 

Spisák Dezsőné, 

Tóthné Török 

Judit, Kovácsné 

Fodor Mónika, 

Szabó Renáta, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi,  

Posztósné Kovács 

Éva, 

Gyökeres Éva,  

Cseppentő 

Lajosné, 

Romhányi 

Sándorné, Farkas 

Jánosné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, Szabó 

Renáta, Péter 

Lászlóné, 

Posztósné Kovács 

Éva, Gyökeres 

Éva 

2017.11.16. Kreativitásfejlesztés a 

tehetséggondozásban 

OH - POK MIEO 

Kuthen úti 

óvodája 

Lövei Gáborné, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Galsi-

Nagy Andrea, 

Vadainé Boros 

Beáta,  

2017.12.14. Adventi készülődés – 

különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek és 

szüleik számára 

MIEO Karcag, 

MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvodája 

H. Tóth Jánosné 2018. 02.01. Zöld Bázis Intézményi 

Nyílt Nap 

MIEO   Karcag, 

MIEO 

Kuthen úti 

tagóvodája 
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Molnárné Győri 

Erika, Andrási 

Tiborné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Ökrösné 

Kara Judit, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, 

Ökrösné Kara 

Judit, Migácsné 

Erdei Gyöngyi,  

Balogh Sándorné, 

Vadai Gyuláné, 

Posztósné Kovács 

Éva, csapóné 

Horváth Mariann, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, 

2018.02.07. Disszeminációs nap-

helyi prezentációs 

bemutató és 

konzultáció 

Az egyéni bánásmód és 

a hátránycsökkentés 

speciális módszertana 

az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

OH-EFOP 3.1.1 

uniós projekt 

MIEÓ 

Táncsics krt. 

19. tagóvoda 

Kovácsné Fodor 

Mónika, Kunné 

Nánási Mónika 

2018.03.06. Legyen neked is 

konyhakerted! 

MIEO MIEÓ - 

Jókai úti 

tagóvoda 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet, 

Molnárné Győri 

Erika, Farkas 

Jánosné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, Szabó 

Renáta, Péter 

Lászlóné, 

Gyökeres Éva, 

Posztósné Kovács 

Éva, Kunné 

Nánási Mónika 

2018. 03. 07.  Akkreditált, kiváló 

tehetségpontokban 

megvalósuló jó 

gyakorlatok 

bemutatása  

KTTT Nagykun 

Református 

Általános 

Iskola Varró 

utcai épülete 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Péter 

Lászlóné, 

Popovicsné Nagy 

Mária, Gyökeres 

Éva, Németh 

Imréné, Tóth 

Jánosné 

2018.02.13. Disszeminációs nap-

helyi prezentációs 

bemutató és 

konzultáció 

Környezettudatosságra 

nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában 

OH-EFOP 3.1.1 

uniós projekt 

MIEÓ-

Táncsics krt. 

19. tagóvoda 
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Lövei Gáborné, 

Benéné 

Kecskeméti 

Anna, Szendrei 

Mária 

2018.03.13. Disszeminációs nap – 

helyi prezentációs 

bemutató és 

konzultáció – Játék, 

szabadjáték szerepe az 

óvodai 

hátránycsökkentésben, 

a fejlesztés beépítése a 

Pedagógiai Programba. 

OH-EFOP 3.1.1 

uniós projekt 

MIEÓ 

Táncsics 

krt.19 óvoda 

Migács Erdei 

Gyöngyi, Jámbrik 

Vivien, Vadai 

Gyuláné, Szabó 

Erika 

2018.03.23. „Öltözz zöldbe!” 

Zöldóvoda flasmob 

Óvodapedagógiai 

Napok MIEO 

Városháza 

előtti tér 

Molnárné Oros 

Csilla, Balogh 

Sándorné, 

Posztósné Kovács 

Éva, Szabó Erika, 

Gyökeres Éva 

2018.03.24. Aprólábak Néptánc 

Gála 

Óvodapedagógiai 

Napok MIEO 

Déryné 

Művelődési 

Központ 

Lövei Gáborné, 

Benéné 

Kecskeméti 

Anna, Molnárné 

Oros Csilla, 

Ökrösné kara 

Judit, Farkas 

Jánosné, 

Migácsné Erdei 

gyöngyi, Szabó 

Renáta, Péter 

Lászlóné, 

Gyökeres Éva, 

Popovicsné Nagy 

Mária, Balogh 

Sándorné 

2018.03.26. Játszd újra kiállítás 

megnyitója 

MIEÓ Déryné 

Művelődési 

Központ 

Lövei Gáborné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, Dr. 

Kozákné Győző 

Erika, Vadai 

Gyulainé, 

Csapóné Horváth 

Mariann, Spisák 

Dezsőné, 

2018.03.27. „Játék a hulladékkal!” 

környező világ 

tevékeny megismerése 

bemutató foglalkozás. 

MIEÓ MIEÓ 

SZIM 

tagóvoda 

64 fő 

egész 

nevelőtestület 

2018.03.28 Újszerű lehetőségek a 

támogató 

együttműködés 

érdekében. 

KTTT Déryné 

Kulturális 

Turisztikai 

Sportközpont 

és Könyvtár 
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H. Tóth Jánosné, 

Kisariné Kálmán 

Enikő, Molnárné 

Győri Erika, Kis 

Anikó Krisztina, 

Ökrösné Kara 

Judit, Farkas 

Jánosné,Gyökeres 

Éva, Popovicsné 

Nagy 

Mária,Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné 

2018. 04. 10. „Túl az Óperencián” 

játékos mese délelőtt 

MIEÓ Déryné 

Kulturális 

Központ 

Könyvtára 

Konczné Pecze 

Margit, 

Romhányi 

Sándorné, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Szentesi 

Nelli, Kovácsné 

Fodor Mónika, 

Posztósné Kovács 

Éva, Cseppentő 

Lajosné 

2018.04.17. „Logi kuckó” logikai 

tehetséggondozó 

műhely bemutató 

foglalkozása 

Tündérkerti mese 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

 

MIEÓ 

Táncsics krt. 

17. 

tagóvoda 

Lövei Gáborné, 

Péter Lászlóné, 

Sántháné Karászi 

Julianna, 

Kovácsné Lovász 

Erika, 

Kapitányné 

Zsurzsucz 

Andrea, Tóthné 

Török Judit, 

Popovicsné Nagy 

Mária 

2018.04.18. „Lábunk alatt a Föld”-

hátrányos helyzetű 

gyermekek 

esélyteremtése, egyéni 

bánásmód, 

differenciálás vegyes 

csoportban 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

Zöldfa úti 

tagóvoda 
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Konczné Pecze 

Margit, Szalókiné 

Kovács Erzsébet, 

Szabó Renáta, 

Dr. Kozákné 

Győző Erika, 

Földi-Nagy 

Anna,Sánta 

Szilvia, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Popovicsné nagy 

Mária, Balogh 

Sándorné, 

Gyarmati 

Adrienn, Kovács 

Mariann, Jámbrik 

Vivien, Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Kunné Nánási 

Mónika, 

2018.04.19. „Gurulj labdám”- 

játékos 

gerincmobilizálás 

labdával 

Tartásjavító 

tornabemutató 

foglalkozás 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

Táncsics krt. 

19. 

tagóvodája 

 

Kis Anikó 

Krisztina 

2018.04.19. Babptista 

Tehetségsegítő Tanács 

és a Babtista  

Szeretetszolgálat 

Kisújszállási Óvodája 

tehetségpont, Tehetség 

nap 

Babtista  

Szeretetszolgálat 

Kisújszállási 

Óvodája 

Kisújszállás 

Vigadó 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet, 

Molnárné Oros 

Csilla, Posztósné 

Kovács Éva, 

Perge Tiborné, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

2018.04.20. Intézményünkben 

működő jó gyakorlatok 

bemutatása 

„Ügyeskedj a 

kerékpároddal!” 

„Játszd újra!” kiállítás 

„Kelj fel Jancsi!” 

játékos sportvetélkedő 

„Barangoló” 

múzeumpedagógiai 

játékok 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvodája 
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Gulyás Ferencné, 

Andrási Tiborné, 

Lövei Gáborné, 

Konczné Pecze 

Margit,Szalókiné 

Kovács Erzsébet, 

Molnárné Győri 

Erika, Szabó 

Erika, 

Popovicsné Nagy 

Mária, Gyökeres 

Éva, Kunné 

Nánási Mónika, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea 

2018.04.26. „Sportolj velünk!” 

sportág népszerűsítő 

intézményi rendezvény 

MIEO Akácliget 

fürdő 

Pintér Dóra 

H.Tóth Jánosné, 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné Győri 

Erika, Farkas 

Jánosné, 

Kovácsné Fodor 

Mónika,, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Gyökeres Éva, 

Perge Tiborné, 

Kovácsné vadai 

Viktória, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Gyarmati 

Adrienn, 

Cseppentő 

Lajosné, Háló 

Éva, Mándi 

Katalin, 

Harsányiné Szabó 

Ilon a, Spisák 

Dezsőné, 

2018.04.23. „Ébredő természet- 

Süss fel nap, Szent 

György nap…” 

környezet tevékeny 

megismertetése 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

T19 
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Szarka Péterné, 

Romhányi 

Sándorné, Péter 

Lászlóné, Galsi-

Nagy Andrea, 

Szabó Erika, 

Kovács Mariann, 

Kovácsné Vadai 

Viktória, Nagyné 

Varga Csilla, 

Kása Henrietta, 

2018.04.25. „Tavaszi zsongás”- 

zenei tehetséggondozó 

műhelyfoglalkozás 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

 

 

 

 

MIEÓ 

Jókai úti 

óvoda 

Kis Anikó 

Krisztina, 

Ökrösné Kara 

Judit, Vadainé 

Boros Beáta, 

Szentesi Nelli, 

Posztósné Kovács 

Éva, Mándi 

Katalin, Háló 

Éva, Csapóné 

Horváth Mariann 

2018.04.26. „A Föld, ahol élünk!” 

környezet tevékeny 

megismerése 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

Jókai úti 

óvoda 

 2018.04.26. „Szülők bevonásának 

újszerű módszerei 

óvodánkban„ 

Az Oktatási 

Hivatal 

Bázisintézménye 

Madarász Imre 

Egyesített 

Óvoda- Tavaszi 

Pedagógiai 

Napok 

MIEÓ 

Jókai úti 

óvoda 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

2018.04.26. Disszeminációs nap-

helyi prezentációs 

bemutató és 

konzultáció – A 

mozgás szerepe a 

gyermek fejlődésében 

az óvodai 

hátránycsökkentésben, 

fejlődés beépítése a 

pedagógiai programba 

OH-POK MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvoda 

Kis Anikó 

Krisztina 

2018.05.15. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek tanulók, 

integrációját segítő 

szaktanácsadás a 

pedagógusok számára 

OH-POK MIEÓ 

Kuthen úti 

tagóvoda 

 

 

 

 

 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329       2017/2018 – nevelési év 

 
 

50 

 

Partner intézmények szakmai programjai, amelyeken részt vettünk: 

 

Szakmai 

program 

időpontja 

Szakmai 

program 

megnevezése 

Résztvevők neve, 

létszáma 

Szakmai 

program 

szervezője 

Szakmai 

program 

időpontja 

Szakmai 

program 

helyszíne 

2017.09.22. Fecske avató  Romhányi 

Sándorné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Gyökeres Éva 

Kása Henrietta, 

Elek László 

Györffy István 

Katolikus Á.I 

 Kg, Kossuth 

tér 

2017. 10.03 „Betekintő” Szabó Lajosné  Kováts M. 

Tagiskola 

2017.10.03 Kováts M. 

Tagiskola 

 

 

2017. 10.04 „Hol 

tartok?”-Az 

elsős 

gyermekek 

látogatása 

Vadainé Boros 

Beáta 

Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea 

Földi-Nagy Anna 

Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Győri 

Erika 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Spisák Dezsőné 

Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk. 

207.10.04 Karcagi 

Nagykun Ref. 

Ált. Isk. 

2017. 

október 6. 

 

2017. 

december 

13. 

Betekintő 2 fő A Karcagi 

Általános Iskola 

és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Kováts Mihály 

Általános Iskolai 

Tagintézménye 

  

2017.10.10. Kováts 

Mihály 

tagiskola, 

mozgásos 

délelőtt 
 

 

10 gyermek, 

Szabó Erika, 

Mátyus Lőrincné 

Kováts Mihály 

tagiskola, 

2017.10.10

. 
Kováts Mihály 

tagiskola, 

2017.10.10. Első 

osztályosok 

látogatása 

Molnárné Győri 

Erika 

K.Á.I.Kováts M. 

tagintézménye 

 Kg, 

Kisújszállási út 
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2017.10. 

12. 

Ősz szele 

zümmög 

30fő gyermek,  

Benéné K. Anna 

Szarka Péterné 

Pintér Dóra 

Lór-Kerekes 

Ágnes 

 Karcagi 

Általános 

Iskola és AMI 

Erkel Karcagi 

Általános 

Iskola és AMI 

Erkel Ferenc 

AMI 

Tagintézménye 

Erkel Ferenc 

terem 

2017.10.17 Bemutató óra Sántháné Karászi 

Julianna 

Kováts M. 

Tagiskola 

2017.10.17 Kováts M. 

Tagiskola 

2017.10.18. Bemutató óra Tóth Jánosné Kováts M. 

Tagiskola 

2017.10.18

. 

Kováts M. 

Tagiskola 

2017. 10.24 Bemutató óra Sántháné Karászi 

Julianna 

Kováts M. 

Tagiskola 

2017.10.24 Kováts M. 

Tagiskola 

2017.11.10. Első 

osztályosok 

látogatása 

Romhányi 

Sándorné 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Györffy István 

Katolikus Á.I 

 Kg, Kossuth 

tér 

2017. 

november 

11. 

Kolbásztöltő 

verseny 

Andrási Tiborné 

Nagy Tiborné 

Szarka Péterné 

Mándi Katalin 

Spisák Dezsőné 

Kása Henrietta 

Tóth Jánosné 

Déryné Kulturális 

Turisztikai- 

Sportközpont és 

Könyvtár 

 

 Déryné 

Kulturális 

Központ 

 

2017.11.15. 

Az elsős 

gyermekek 

óralátogatása 

 

Harsányiné Sz.I. 

Spisák D.-né 

Györffy I. 

Katolikus Ált.Isk. 

  

Györffy 

I,K.É.I Alsó 

tagozata 

2017.11.22. Első 

osztályosok 

látogatása 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Szabóné Szentesi 

Mária  

Tóthné Török 

Judit 

Szabó Erika 

Szabóné Szentesi 

Mária, Tóthné 

Török Judit, 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

K.Á.I. Kiskulcsosi 

Tagintézménye 

 Kg, 

Kisújszállási út 

2017.11.29. Iskolalátogatá

s a 

nagycsoporto

soknak 

Molnárné Győri 

Erika 

K.Á.I.Kováts M. 

tagintézménye 

 Kg,Kisújszállá

si út 
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2017. 

december 

Gyermekkará

csony 

3 fő Déryné Kulturális 

Turisztikai- 

Sportközpont és 

Könyvtár 

 

 Városi 

Sportcsarnok 

2017.12.06.  Szent Pál 

Marista 

Általános 

Iskola 

Mikulás 

Szabó Renáta 

gyerek 5 fő  

szülő 5 fő  

Szent Pál Marista 

Általános Iskola 

 Szent Pál 

Marista 

Általános 

Iskola 

 

2017.12.19. 

Karácsonyi 

ünnepség 

Zenei fellépés 

Molnárné Győri 

Erika 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

T17. Óvoda  T17 óvoda 

2017.12.20.  Műsoros 

fenyőünnep 

és kézműves 

játszóház 

nagycsoporto

sok, szüleik 

és óvó nénik 

részére 

Molnárné Oros 

Csilla 

Szabó Renáta 

gyerek 15 fő  

szülő 5 fő  

Arany János  

Általános Iskola 

 Arany János  

Általános 

Iskola 

 

2017.12.20. 

Dúdoló 

tehetségműhel

y fellépése 

Advent 

Molnárné Győri 

Erika 

 

 

Vöröskereszt 

Karcag 

 Kátai G. 

Kórház 

2017.12.22.  Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

Karácsonya 

Molnárné Oros 

Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Ökrösné Kara 

Judit 

gyerek 36 fő  

szülő 3 fő  

ped. asszisztens 1 

fő 

dajka 2 fő 

Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

 Városi 

Könyvtár 

HEMO 

2017.12.22. Dúdoló 

tehetségműhel

y fellépése 

Advent 

Molnárné Győri 

Erika 

Cigány kisebbségi 

Önkormányzat 

 HEMO 

2018.02.13. A Szent Pál 

Marista 

Általános 

Iskola 

télbúcsúztató 

felvonulása 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Ökrösné Kara 

Judit, Zöldfa úti 

tagóvoda:5 

óvodapedagógus, 

40 gyermek 

Szabó Renáta 

gyerek 27 fő  

szülő 3 fő  

A Szent Pál 

Marista Általános 

Iskola 

 Karcag város 

központja,Múz

eum kert 
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2018.02.14.  Kováts Mihály 

tagiskola, 

Bemutató óra 

Péter Lászlóné 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Kováts Mihály 

tagiskola 

 

 Arany János 

Általános 

Iskola 

2018.02.20.  

  

Arany János 

Általános 

Iskola, 

Bemutató óra 

Molnárné Oros 

Csilla 

Farkas Jánosné 

Gyökeres Éva 

Posztósné 

Kovács Éva 

Arany János 

Általános Iskola 

 Kováts Mihály 

tagiskola 

2018.03.05.  Aranyos Hetek 

Megnyitó  

Molnárné Oros 

Csilla 

Arany János 

Általános Iskola 

 Arany János 

Általános 

Iskola 

2018. 

március 7. 

Intézményi Jó 

gyakorlatok 

bemutatása  

Szalókiné 

Kovács Erzsébet 

Molnárné Győri 

Erika 

KTTT 

Nagykun 

Református 

Általános Iskola 

 Nagykun 

Református 

Általános 

Iskola 

Varró utcai 

épülete  

2018.03.20.  „Suli-Vár” 

iskolakóstoló 

program 

szülők, 

gyerekek és 

óvó nénik 

részvételével 

Molnárné Oros 

Csilla 

Szabó Renáta 

gyerek 13 fő  

szülő 7 fő  

Arany János 

Általános Iskola 

 Arany János 

Általános 

Iskola 

2018. 03.27 „Húsvéti 

Játszóház” 

Kovácsné 

Lovász Erika 

Kováts M. 

Tagiskola 

2018. 

03.27 

 

Kováts M. 

Tagiskola 

2018. 04. Karcag és 

Térsége 

Tehetségpont 

 

Szarka Péterné 

Benéné 

Kecskeméti 

Anna 

Gulyás Ferencné 

int. vez. 

 Református 

Gyülekezeti 

terem 

   2018.  

április 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Bemutató óra 

 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

Györffy István 

Katolikus Iskola 

 Györffy István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

2018.04.08. Szakmaközi 

tanácskozás 

Péter Lászlóné 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

 Jász-Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

  2018.  

február 15. 

Farsangi 

felvonulás 

Tóthné Török 

Judit, Szentesi 

Nelli, Kocsis 

Mária és 10 

gyermek 

Szent Pál Marista 

ált. iskola 

 Karcag, Fő tér 
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2018. 04.17 Bemutató óra Vadainé Boros 

Beáta 

 

Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk. 

2018. 

04.17 

Karcagi 

Nagykun Ref. 

Ált. Isk. 

2018.04.19. Tehetségnap 

a Baptista 

Szeretetszolg

álat 

Kisújszállási 

Óvodájában 

Kása Henrietta Kisújszállás  Kisújszállás - 

Vigadó 

2018.05.07. A 

varázskeszty

ű 

Hangszer 

bemutató 

Molnárné Győri 

Erika 

Szalókiné 

Kovács Erzsébet 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 Kg, József 

Attila utca 

 

2018.05.07. 

Babszem 

Jankó és a 

varázslatos 

kesztyű titkai  

30 fő gyermek  

Szarka Péterné, 

Konczné Pecze 

Margit 

Pintér Dóra, 

Kisariné 

Kálmán Enikő 

Házi-Sáray Mária 

Lór –Kerekes 

Ágnes 

 Karcagi 

Általános 

Iskola és AMI 

Erkel Karcagi 

Általános 

Iskola és AMI 

Erkel Ferenc 

AMI 

Tagintézmény

e 

Erkel Ferenc 

terem 

2018.05.15. Kováts 

Mihály 

Napok 

Szabó Erika 

3 gyermek, 3 

szülő 

Kováts Mihály 

tagiskola 

 

2018.05.15

. 
Kováts 

Mihály 

tagiskola 

 

2018. 05.17 Regionális 

szakszolgálati 

konferencia 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Szabó Lajosné  

Nagyné Pusztai 

Tünde 

Földi-Ngy Anna 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Jász Nagykun 

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi, 

Tiszafüredi és 

Mezőtúri 

Tagintézménye 

2018.05.17 Déryné 

Kulturális 

Központ 

 

 

Partneri intézmények szakmai programjai, amelyeken részt vettünk. 

 

Szakmai 

program 

időpontja 

Szakmai program 

megnevezése 

Résztvevők 

neve, létszáma 

Szakmai 

program 

szervezője 

Szakmai 

program 

helyszíne 

2017. 10.04. Református Általános 

Iskola I. osztályosok 

óralátogatása 

3 fő 

Kunné Nánási 

Mónika  

Nagyné Varga 

Csilla 

Kovácsné 

Laczikó Tímea 

Nagykun 

Református 

Általános 

Iskola 

 

Nagykun 

Református 

Általános 

Iskola 

Varró utcai 

iskolaépület 
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2017. 11. 28. Betekintő program 

keretében nyílt óra 

foglalkozás az 

ovisoknak  

 

1 fő  

Kunné Nánási 

Mónika 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

2018. 03. 27. Betekintő – Húsvéti 

játszóház 

 
 

1 fő 

Jámbrik Vivien 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

2018. 02.14. Betekintő program 

keretében nyílt óra 

foglalkozás az 

ovisoknak  

1 fő 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

2018. 02. 21. Kováts nyílt nap 2 fő  

Kovácsné vadai 

Viktória 

Rauschenberger 

Gáborné 

 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

KÁIAMI 

Kováts 

Mihály 

Általános 

Iskolai 

Tagintézmény 

2017. 11.15. Óralátogatás az I. 

osztályokban 

5 fő 

Kunné Nánási 

Mónika 

Gyarmati 

Adrienn, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Perge Tiborné, 

Nagyné Varga 

Csilla 

Györffy 

István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Györffy 

István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Kossuth téri 

épülete 

2017.10.03. Idősek Otthona – 

Idősek napja –Szüreti 

műsor  

2 fő 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Kovácsné 

Vadai Viktória 

Idősek 

otthona 

Idősek 

otthona – 

Horváth F. 

utca 

2018. február 

16. 

Györffy Néptánc Gála 1 fő 

Kunné Nánási 

Mónika 

Györffy 

István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Déryné 

Kulturális és 

Turisztikai 

Sportközpont 

és Könyvtár 
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2018. március 

14. 

Március 15. Ünnepi 

megemlékezés, projekt 

nap 

2 fő 

Rauschenberger 

Gáborné, 

Kunné Nánási 

Mónika,  

10 fő gyermek 

Györffy 

István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Györffy 

István 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

Kossuth téri 

épülete 

2018. március 

22. 

 

Csiga – Biga Palota 

mesemondó verseny 

2 fő 

Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Rauschenberger 

Gáborné 

Déryné 

Kulturális, 

Turisztikai, 

Sportközpont 

és Könyvtár 

HEMO 

2018. május 07. Babszem Jankó és a 

csodálatos kesztyű 

titkai 

5 fő  

Rauschenberger 

Gáborné, 

Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Háló Éva, 

Mándi Katalin 

és 34 fő 

gyermek 

KÁIAMI 

Erkel Ferenc 

zeneiskola 

KÁIAMI 

Erkel Ferenc 

zeneiskola 

2018. május 10. Gondolkodjunk együtt! 2 fő Homoki 

Judit és Kunné 

Nánási Mónika 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

karcagi 

tagintézmény 

2018. május 17. Karcagi regionális 

Szakszolgálati 

Konferencia 

3 fő 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Nagyné Varga 

Csilla, 

Kovácsné 

Vadai Viktória 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Déryné 

Kulturális és 

Turisztikai 

Sportközpont 

és Könyvtár 

 

A 2017-2018-es nevelési évben Karcag Város rendezvényei igen gazdagok voltak, melyhez 

intézményi szakmai programjainkkal tudtunk hozzájárulni. Az intézményünk pedagógusai 

ebben az évben is aktívan részt vállaltak a rendezvények megszervezésében, támogató 

munkákban. Az óvodáskorú gyermekek részére szervezett rendezvényekre pedig minden 

alkalommal szívesen vittük el gyermekcsoportjainkat.  

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

részt kollégáink és a gyermekcsoportok. 
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2. FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása 

 

Humán erőforrás 

 

Személyi feltételeinket Karcag Város Önkormányzata az intézményi költségvetésben 

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

köznevelési törvényt, a miniszteri rendeletben meghatározottakat és az intézményi 

gyermeklétszámunkat, 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. 

 

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. 

 

2017. szeptember 01-től a Csokonai úti óvoda vezetői feladatait Benéné Kecskeméti Anna 

tagintézmény vezető, a SZIM óvoda vezetői feladatait Szabóné Szentesi Mária tagintézmény 

vezető látja el sikeres pályázatot követően. Mind a két óvodában a vezetők megbízását a 

nevelőtestületek 100%-ban támogatták. 

 

2017. szeptember 29-től Homoki Judit óvodapedagógus-gyógypedagógus intézményvezető 

helyettesi feladatok ellátására kapott megbízást.  

 

A tagintézményekben a vezető társaim biztosították a magas szintű szakmai munkavégzéshez 

szükséges feltételeket, a legnagyobb problémát a hiányzó kollegák helyettesítésének 

megszervezése, 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 

feladatok, tájékoztatások gyors információ cseréjét biztosítja. 
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Pedagógiai feladatok ellátásának személyi feltételei 

 

A 2017-2018-as nevelési évben a Székhelyen és 8 tagintézményben valósult meg a 

gyermekek 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 beóvodázására, csoportbeosztására. A SZIM óvoda 

kapacitásbővítést célzó pályázati beruházásával 31 óvodai csoportban kezdtük meg a nevelési 

évet. 

A 2018-2019-es nevelési évre vonatkozóan a gyermekcsoportokba való beosztásokról, a 

csoportok szervezéséről júniusban döntünk. A családok elvárásait igyekszünk figyelembe 

venni, de a jogszabályi előírásoknak, a körzethatároknak és a fenntartó által meghatározott 

maximális csoportlétszámoknak megfelelően hozzuk meg a döntésünket.  

 

A Székhelyen, a Jókai úti, a Kuthen úti, a SZIM, a Takács Péter úti, 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 is működik.  

A 31 óvodai csoportban 31 óvodai dajka és 10 pedagógiai asszisztens alkalmazása biztosított 

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

kapcsolatos adminisztratív teendőket. Kovács Szabolcsné óvodatitkár valamennyi alkalmazott 

munkaügyi feladatait látja el. 

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

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

karbantartási, 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 munkáját 25 fő közcélú foglalkoztatott napi 8 órában segítette a 

nevelési év során. Szerződésük lejárt, 2018. július 01-től 18 fő foglalkoztatására kerül sor.  

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: 

 

2017. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám 115 fő + 4 fő +1 fő részmunkaidőben 

foglalkoztatott. 

2018. január: engedélyezett intézményi létszám 116 fő + 4 fő +1 fő részmunkaidőben 

foglalkoztatott.  

 

Engedélyezett óvodapedagógusi álláshelyeink száma 2018. január 1-től 65-ről 66 főre 

emelkedett. Az álláshely meghirdetésre került, amelyet betöltöttünk. A pedagógus 

álláshelyeink az óvodapszichológus kivételével folyamatosan be voltak töltve.  

Flórián – Huszár Dóra (SZIM óvoda) közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 

szűnt meg 218. március 31-én. 

A tartósan távollévők helyettesítésére határozott idejű munkaszerződéssel kerültek 

alkalmazásra óvodapedagógusok. A 2017-2018-as nevelési évben az eseti helyettesítéseket 

32+4 órában látták el az óvodapedagógusok. 

A nevelési év során határozott idejű kinevezése határozatlan idejűre módosult Kovács 

Marianna kolleganőnek a Táncsics krt. 19 óvodában, s határozatlan idejű kinevezést kapott 

Szendrei Mária a Csokonai úti óvodába. 

Határozott idejű állást tölt be Erdei Krisztina a Székhelyen. 

Jelenleg meghirdetett határozott és határozatlan idejű álláshelyeinkre 1 fő pályázott.  
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Az elkövetkezendő időszak kiemelt vezetői feladata lesz a nyugdíjba menő dolgozók 

utánpótlásának támogatása, a lehetőségek felkutatása. 

Bonné Posztós Réka óvodapszichológusunk jelenleg tartósan távol van, az álláshely a távollét 

idejére határozott időre meghirdetésre került, melyet rövid ideig tudtunk betölteni. Az 

álláshelyet a nyár folyamán újból meghirdetjük. 

 

A 2017. évi normatív támogatás igénylése során a támogatott pedagógus létszámunk elérte, 

2017 szeptemberétől meghaladta az alkalmazott pedagógus létszámot, így intézményünk 

fenntartója további 1 fő óvodapedagógus alkalmazását engedélyezte.  

 

Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 
 

Az 2017-2018-as nevelési évben, 31 óvodai csoportban  

 

 2017. október 01. 2018. május 31. 

Gyermeklétszám 727 743 

Sajátos nevelési igényű gyermek 28 31 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarral küzdő gyermek 

8 17 

Cigány kisebbségi nevelésben részt 

vesz 

231 231 

Térítés nélkül étkező gyermek 669 685 

Veszélyeztetett 19 23 

Halmozottan hátrányos helyzetű 200 208 

Tanköteles korú 247 247 

Általános iskolai tanulmányait 

megkezdi 

- 169 
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2018-2019-es nevelési év várható létszám 

 

Óvoda 

Közalkalmazotti 

létszám Gyermek létszám 

SNI lsz. 

BTMN 

lsz. Tanköteles 

Cigány 

kisebbségi 

nev. 

Hátrányos helyzetű 
Térítés-

nélküli 

étkező 

Nyitva-

tartási idő 

Óvoda- 

pedagógus 

Dajka, 

ped.assz. napk. óvodás összes HH HHH 

Veszé-

lyeztett 

Székhely 6 2 54 0 54 1 0 12 4 3 2 0 33 6:00-17:00 

Csokonai 8 3 108 0 108 2 0 39 0 1 1 0 96 6:00-18:00 

Jókai 4 3 56 0 56 4 0 25 8 3 4 0 50 7:00-17:00 

Kinizsi 6 5 76 0 76 1 0 28 76 2 63 16 76 7:00-16:00 

Kuthen 10 6 106 2 108 5 5 42 50 7 47 0 105 6:00-18:00 

SZIM 6 4 64 2 66 0 2 17 10 2 9 1 62 6:00-18:00 

Takács 6 3 81 0 81 2 0 26 27 10 27 1 78 6:00-18:00 

T19 13 6 144 5 149 3 3 55 16 3 14 0 121 6:00-18:00 

Zöldfa 6 4 60 0 60 5 0 24 35 1 30 4 60 6:00-18:00 

Összesen 65 36 749 9 758 23 10 268 226 32 197 22 681   

 

 

 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 
 

 



 

 

 

 

a. Tárgyi erőforrás 

 

Cél: A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához 

szükséges feltételek biztosítása. Az intézmény biztonságos működtetése. Esztétikus 

óvodai környezet folyamatos biztosítása.  

 

 Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működtek. 

 A nevelőmunkához szükséges eszközök biztosítottak. 

 A HACCP rendszer működtetése biztosított, a higiéniai és takarítási utasításnak 

megfelelő tisztítószerek beszerzése folyamatosan, negyedévente valósult meg. 

 Az óvodák épületeinek karbantartása, a szükséges javítások megvalósultak. 

 A Táncsics 17 óvoda udvarára 1 db udvari játékeszköz került telepítésre. 

 A SZIM óvoda csoportszoba bővítésével megújultak a belső terek, új bútorok, 

kiságyak, szőnyegek, függönyök, játékeszközök, konyhai felszerelések kerültek 

beszerzésre. 

 2017 bena Takács Péter úti óvoda 2 bejárati ajtójának és a Táncsics 17. óvoda irodai 

épület ajtajának cseréje megtörtént. 

 A Kinizsi úti óvoda konyhafejlesztés során új konyhabútorok, konyhai eszközök, 

felszerelések, gépek, klíma kerültek beszerzésre. 

 

Megvalósult beszerzések: 
 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi 

támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

Költségvetésből: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

Képességfejlesztő játékeszközök 
 

Konyhai eszközök: 

tányérok, poharak, kancsók, kanalak, 
kézszárító 
 

Egyéb eszközök:  

Vasaló, mérleg, WC ülőkék, 

maghőmérő, vizesblokkban szelepcsere 

Pindur Pandur Mini KRESZ versenyre 

történő utaztatás 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

KRESZ készlet 

 

Cargill Takarmány 

Zrt. adománya: 

Oklahoma 

mászóka 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 

Csokonai úti 

óvoda 
Költségvetésből: 

Két alkalommal foglalkozási 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

Kertünk 

szépítéséhez szülő 
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anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Konyhai eszközök: 

poharak, tányérok, kézszárító 

 

Egyéb eszközök: 

ruhaszárítók, vasaló, mérleg 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatásból: 

NIVEA pályázat keretében 

csengősor, metalofon 50.000 Ft 

értékben 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

felajánlással 

kaptunk 

virágföldet és 

virágpalántákat. 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 

Jókai úti óvoda Költségvetésből: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Konyhai eszközök: 

lapos tányérék, mély tányérok, kis 

tányérok, tálak, kenyeres kosarak, 

kancsók, ételhőmérők, kés, 

ételmintás üvegek, hűtőszekrény, 

kézszárító, kicsi terítők, nagy terítők, 

kis törölközők, nagy törülközők, 

szeletelő gép  

 

Egyéb eszközök: 

vasaló deszka, CD magnó, 

ruhaszárító, lámpatest, izzók, felnőtt 

WC ülőke, vasaló, mérleg, 

felmosó vödör, kerékpár tároló, 

csúszásgátló 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 
 

Festék a 

Tanösvény 

festéséhez 

 

100.000 Ft 

támogatás Karcagi 

Nagy Zoltán 

önkormányzati 

képviselőtől 

hangosító 

berendezés 

beszerzésére 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 
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Pályázati támogatásból: 

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

 

NIVEA pályázat keretében 

csengősor, metalofon 50.000 Ft 

értékben 

Kinizsi úti  

óvoda 
Költségvetésből: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Egyéb eszközök:  

Függönyök vásárlása valamennyi 

helyiségbe, a konyhai eszközök, 

textíliák. Továbbképzésekhez, 

értekezletekhez székek vásárlása. 

Vasaló, mérleg. 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

Pályázati támogatásból: 

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

 
 

Agrosprint Kft. 

felajánlásaként 

kézműves 

eszközöket kaptak 

a gyermekek 

karácsonyra. 

 

Rendezvényeinket 

támogatta Pánti 

Ildikó képviselő 

asszony 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 

 

Csillag Barna 

beépített 

szekrények 

adományozott 

óvodánknak. 

Kuthen úti óvoda Költségvetési keret: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Konyhai eszközök: 

asztalterítők, kávés kanalak, 

csúszásgátlók, kispárnák, ételmintás 

üveg, kávés készletek, szalvétatartók, 

kézszárító, mélytányérok, 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  
 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 
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lapostányérok, csemegés tányér, 

poharak, műanyagkancsók, kanalak, 

kések, villák, kiskanalak, kávéfőző 

 

Egyéb eszközök: 

lepedők, ágyneműhuzatok, 

állófogasok, mosógép, vasaló, 

személyi mérleg, mobil telefon 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatás:  

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

SZIM óvoda Költségvetési keret: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Nyílászárók cseréje. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Konyhai eszközök: 

zsúrkocsik, konyhaszekrény, 

csepptálca, gáztűzhely, ételhőmérők, 

kávéfőző, evőeszköz készlet, 

tányérok, poharak, kancsók, 

ételmintás üvegek, tálcák 

 

Egyéb eszközök: 

Függönyök, sötétellő függönyök, 

függöny karnisok, takarítógép, 

varrógép, vasaló, vasaló huzat, 

mérleg, álló fogasok, falra szerelhető 

fogasok, műanyag szemetes, 

homokozó feltöltése, homokágy 

kiszélesítése 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

 

Textilek: 

ágyneműk, ágynemű huzatok, 

lepedők, párnák, takarók, törölközők, 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

Fa játékok, 

bútorok: 

2db lovas kocsi,  

1 vonat, 1 rakéta,  

1 versenyautó,  

1 „Flinston” 

járgány 

 

Beton járda 

javítása, betonozás 

 

Csúszásgátló 

szőnyeg a 

bejárathoz 

 

hársfa csemeték 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 

 

Csoportszobai 

bútorok - Fair Play 

Trade Kft 

adománya 
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terítők, mesepárna szivacsok 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatás:  

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

Takács P. úti 

óvoda 
Költségvetési keret: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Az óvoda épületének külső festése 

megszépítette óvodánkat. 

Mosókonyhának és a nevelői 

szobának szép faburkolatot kapott az 

ajtaja. 

A két bejárati ajtót szebb, 

biztonságosabb ajtóra cserélődött. 

Az öltöző szekrényekre új 

függönyöket, a mosdókban új 

térelválasztó függönyöket kaptunk.  

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 
 

Egyéb eszközök: 

Vasaló, mérleg, kézszárító 
 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatás:  

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

 

 

Projektor, vetítő 

vászon. 

 

Agrosprint Kft. 

felajánlásaként 

kézműves 

eszközöket kaptak 

a gyermekek 

karácsonyra. 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 
Költségvetési keret: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

1 db Cd magnó 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 
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Képességfejlesztő játékeszközök. 

 

Konyhai eszközök:  

teás kanalak, leveses tálak, kancsók, 

mélytányérok, lapostányérok, 

csemegéstányérok, műanyag 

poharak, ételhőmérő.  

 

Egyéb eszközök:  

vasaló, személymérleg, kézszárító, 

WC ülőkék, naposi kötények, 

asztalterítők, párnák 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

1 db szakkönyv Óvodai Nevelés a 

Művészetek Eszközeivel alternatív 

program 4. Kötete 

 

Irodai eszközök: 

nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatás:  

NIVEA pályázat keretében 

csengősor, metalofon 50.000 Ft 

értékben 

 

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

 

támogatta 

óvodánkat. 

Zöldfa úti óvoda Költségvetési keret: 

Két alkalommal foglalkozási 

anyagvásárlás csoportonként 

30.000Ft, majd 20.000 Ft értékben. 

Tisztítószer folyamatos biztosítása. 

Papucsvásárlás 12.000 Ft/ dolgozó 

értékben. 

 

Egyéb eszközök: 

Képességfejlesztő játékeszközök. 

Vasaló, mérleg, kézszárító. 

 

Irodai eszközök: 

Gyermekünk 

mosolya – 

Egészséges 

gyermekekért 

alapítványtól 

csoportonként 

25.000 Ft/csoport 

értékben 

sportszerek, 

fejlesztőeszközök  

 

 

Agrosprint Kft. 

felajánlásaként 

kézműves 

eszközöket kaptak 

a gyermekek 

karácsonyra. 

 

Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat 

intelligens 

gyurmával 

támogatta 

óvodánkat. 
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nyomtatóba toner 

 

Pályázati támogatás:  

EFOP-3.1.1. „Kisgyermekkori 

nevelés támogatása” elnevezésű 

kiemelt projekthez kapcsolódóan 

képességfejlesztő játékok. 
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Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi 

támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

1 csoportszobában leázás miatt a fal javítása 

Penészfoltok eltávolítása a csoportokban 

Mosdó, konyha tisztasági meszelése 

Faház festése 

Babaházon a hullámpala javítása 

Homokozóban homokcsere 

  

Csokonai úti 

óvoda 
Bejárati ajtók cseréje 

Tisztasági meszelés 

  

Jókai úti óvoda Tisztasági meszelés 

 

 Szilvásváradi 

kirándulás szülői 

támogatása 

Kinizsi úti  

óvoda 
Tisztasági meszelés a mosdókban 

Udvari játékok festése 

Játékok alá föveny terítése 

A homokozó feltöltése homokkal. 

Tisztítószerek beszerzése 

Az udvaron a járda és az épület körül 

vevő járda is balesetveszélyes. Javítása 

szükséges. 

A babaszoba léceinek cseréje, festése 

szükséges. 

  

Kuthen úti 

óvoda 

Udvari játékok balesetmentesítéséhez a 

szükséges föveny beszerzése. 

Nyári élet tervezéséhez szükséges vizuális 

eszközök beszerzése. 

Hátsó udvari lépcső balesetmentesítése.  

Első bejáratnál a hiányzó, törött burkoló 

javítása. 

  

SZIM óvoda Nyári nagytakarítás 

Tisztasági meszelés,  

2 csoport padlózati felújítása 

 

 Mezítlábas ösvény 

kialakítása 

KRESZ  - park 

létesítése 

Takács P. úti 

óvoda 
Csoport szobákban falak javítása, 

festése. 

Folyosók falak aljának festése. 

Mosdók tisztasági meszelése, 

karbantartás (felújítás szükséges). 

Az udvaron az aszfalt réteg megsüllyedt, 

máshol megemelkedett. 

Balesetveszélyes. Javítása szükséges. 

Akna tető javítása, mert 

balesetveszélyes. 

A babaszoba léceinek felújítása, festése. 

Szertárak, mosókonyha, nevelői 

ajtajának festése. 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

69 

 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 
Az I. és a II. csoportszoba 

mennyezetének javítása festése. 

A kiszolgáló helyiség, mosdók festése. 

 

Fedett terasz festése. 

  

Zöldfa úti óvoda    

 

A nyári zárás ütemterve 2018. február 15-ig elkészült, Karcag Város Önkormányzatának 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága határozatával fogadta el. A szülőket tájékoztattuk a 

tervezett zárási ütemezésről. A nyári ellátás felméréshez kifüggesztettük a tervet és ennek 

megfelelően mértük fel az igényeket. 

 

2.3.1. Gazdálkodás – pénzügyi feltételek 

 

Intézményünk pénzügyi feltételeit a 2017/2018-es nevelési évben  

 

 a 2017. évi végrehajtott költségvetés, 

 másrészt a 2018. évre Karcag város Önkormányzat képviselőtestülete által 

elfogadott 1/2018 (I.26.) kt. határozatban foglalt intézményi költségvetés határozza 

meg. 

 

A 2017. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a 

költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk. 

A 2017. évi intézményi költségvetés a működés feltételeit kiegyensúlyozott keretek között 

biztosítja. Az év első felében gazdálkodásunkat a takarékosság, a következetesség, a 

kockázatkezelés, a kontroll jellemezte. A költségvetés fedezete biztosítja az óvodai 

nevelőmunka személyi és dologi kiadásainak fő összegeit. 

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

beszerzéseinket engedélyeztettük polgármester úrral, szükség esetén egyeztettünk 

alpolgármester úrral, valamint a költségvetési iroda vezetőjével. 

Folyamatosan biztosítottuk a tisztítószer szükségletet, csoportonként 30.000 forintot vizuális 

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

megtörtént.  

 

A nyári karbantartási anyagok engedélyeztetése folyamatban van. 
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A 2017/2018-es nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 

 

A 2017. évi intézményi költségvetésünk 614.834.717.- Ft-ban realizálódott. 

 

A fő számokat mutatom be: 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 0 26.296.575 26.296.575 

Működési célú bevételek 6.255.000 6.255.000 5.006.410 

Előző év költségvetési maradványa 0 6.218.431 6.218.431 

Központi irányítószervi támogatás 554.614.000 576.064.711 576.064.711 

Összesen: 560.869.000 614.834.717 613.586.127 

 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatás 355.080.000 400.181.398 397.077.487 

Munk. terh. bef. Köt. 78.028.000 87.251.006 87.187.918 

Készlet, szolgáltatások 127.761.000 121.851.313 120.093.022 

Műk.c. támogatás 0 54.000 53.637 

Tárgyi eszköz beszerzés  2.868.000 2.867.875 

Ingatlanok felújítása 0 2.627.762 2.627.762 

Kiadások összesen 560.869.000 614.834.717 609.907.701 

 

2018. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 641.635.000-Ft 

 

Ebből személyi juttatás 412.019.000-Ft 

járulékok       80.256.000-Ft  

összesen:    492.256. 000-Ft 

 

A költségvetés 76,72%-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

 

Készlet:    14.225.000.- Ft 

Szolgáltatás:  135.135.000.- Ft 

Összesen:  149.360.000.- Ft 
 

Ebből étkezés: 74.187.000.- Ft +20.030.000.- Ft = 94.217.000.- Ft 

Marad tiszta dologira: 55.143.000.- Ft 

 

2018. május 31-ig megvalósult teljesítések 

 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Százalékos arány 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

 

3.810.000 

 

366.122 

 

9,6 % 
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Üzemeltetési 

anyagok beszerzése 

 

10.415.000 

 

1.510.734 

 

14.51 % 

Informatikai 

szolg.,egyéb 

kommunikációs 

szolgáltatás 

 

2.200.000 

 

693.615 

 

31,53% 

Közüzemi díjak 15.800.000 7.267.619 46% 

 

A 2018. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működést biztosít az 

intézmény számára, az alapfeladatok ellátására. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk: 

 

 a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére 

 a takarékos működtetésre 

 a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírások) 

 pályázatok készítésére 

 

Továbbképzések 

 

Célunk: 

 

A kötelező pedagógus továbbképzés teljesítése, részvétel biztosítása.A továbbképzéseken 

szerzett ismeretek beépítése a napi munkába. Szakmai munka folyamatos fejlesztése, 

önképzés, szakmai önismeretek, módszertani megújulás.A tudás, önképzés iránti belső 

igény fokozása. 

 

Feladatok: 

 

 Bemutató foglalkozások szervezése a szakmai munkaközösségek szervezésében 

 Szakmai napok, előadások szervezése 

 A tapasztalatcserék 

 Szakmai konferenciákon való részvétel 

 

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

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

alapján az alábbi képzéseket támogattuk. 

 

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” 

című projekt keretében 8 nevelési területhez kapcsolódóan vettünk részt támogatott 

pedagógus továbbképzéseken. A képzések szakmai és szervezési színvonala magas szintű 

volt. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében kerültek meghirdetésre akkreditált 

tanfolyamok, amelyeken a pedagógusaink térítésmentesen vehettek részt. A képzéseken való 

részvételhez intézményi költségvetésből útiköltség térítést biztosítottunk. 
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Akkreditált tanfolyam: 

 
Résztvevő 

neve 

Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés 

időpontja 

Tanfolyam 

megnevezése 

Képzési hely Képzés 

szervezője 

Nagy Tiborné 

Szarka Péterné, 

Mándi Katalin 

30 órás 2017. 09. 

20-22. 

Különleges 

bánásmódot igénylő 

(SNI, BTMN 

kiemelten tehetséges 

gyermekek) 

együttnevelése az 

óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba. 

MIEO - Karcag, 

Kuthen úti 

óvoda 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Molnárné Oros 

Csilla 

Péter Lászlóné 

Kapitányné 

Zsurzsucz 

Andrea,  

Balajtiné Sütő 

Margit,  

30 órás 2017. 09. 

28. – 30. 

Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési 

program és 

eszközrendszer 

Szolnok 

Tiszaliget 5. 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.3 

Csapóné 

Horváth 

Mariann  

10 órás 2017. 10. 

05. 

Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre 

Szolnok Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

Posztósné 

Kovács Éva, 

Gyökeres Éva, 

Csapóné 

Horváth 

Mariann, 

Harsányiné 

Szabó Ilona, 

Szabóné 

szentesi Mária, 

Tóthné Török 

Judit 

30 órás 2017. 11. 

23. – 25.  

Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési 

program és 

eszközrendszer 

Szolnok 

Tiszaliget 5. 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.3 

Szentesi Nelli 30 órás 2017. 10. 

11. – 13. 

„Különleges 

bánásmódot igénylő 

gyermekek együtt 

nevelése az óvodában, 

a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai 

programba” 

Mezőtúr Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 
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Andrási 

Tiborné 

Lövei Gáborné 

Szabó Renáta, 

Földi – Nagy 

Anna 

Szabó Lajosné, 

Vadai Gyuláné 

30 óra 2017. 10. 

18.-20. 

„Az egyéni bánásmód 

és a hátránycsökkentés 

speciális módszertana 

az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai 

programba” 

MIEO - Karcag, 

Kinizsi úti 

óvoda 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Kovácsné 

Czigle Erika 

Konczné Pecze 

Margit, Pintér 

Dóra, 

Farkas Jánosné, 

Kovácsné 

Fodor Mónika, 

Szabó Erika, 

Cseppentő 

Lajosné, 

Kovács 

Mariann Eszter, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Spisák 

Dezsőné, 

30 óra 2017. 11. 

22.- 24. 

Játék, szabadjáték 

szerepe az óvodai 

hátránycsökkentésben, 

a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

MIEO - Karcag, 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Migácsné Erdei 

Gyöngy, 

Szabóné 

Szentesi Mária 

30 órás 2017. 10. 

11. -13. 

Környezettudatosságra 

nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában 

Szolnok 

Szolnok Városi 

Óvodák 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

Andrási  

Tiborné 

Pintér Dóra, 

Spisák 

Dezsőné, 

Tóthné Török 

Judit, Kovácsné 

Fodor Mónika, 

Szabó Renáta, 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi,  

Posztósné 

Kovács Éva, 

Gyökeres Éva,  

Cseppentő 

Lajosné, 

Romhányi Sné 

10 órás 2017. 

11.16. 

Kreativitásfejlesztés 

és tehetséggondozás 

MIEO – Karcag 

Kuthen úti 

óvoda 

MATEHETSZ 
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Benéné 

Kecskeméti 

Anna, 

Sánta Szilvia, 

Tóth Jánosné 

30 órás 2017. 10. 

18.-20. 

A tehetségazonosítás, 

a tehetséggondozás 

lehetőségei hátrányos 

helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai 

programba. 

MIEO – Karcag 

Takács Péter úti 

óvoda 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Péter Lászlóné, 

Popovicsné 

Nagy Mária, 

Kása Henrietta 

30 órás 2018. 01. 

31. -02. 

01. - 02. 

Mozgás kiemelt 

szerepe a gyermekek 

fejlődésében, szerepe 

a 

hátránycsökkentésben 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Tiszabura 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

30 órás 2018. 02. 

28. -03. 

02. 

Mozgás kiemelt 

szerepe a gyermekek 

fejlődésében, szerepe 

a 

hátránycsökkentésben 

Tiszaföldvár Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

EFOP 3.1.1 

Molnárné Oros 

Csilla 

6 órás 2018. 02. 

08. 

Oktatási Hivatal III. 

Országos 

Szaktanácsadói 

Konferenciája 

Budapest - 

ELTE 

Oktatási 

Hivatal 

Molnárné Oros 

Csilla 

5 órás 2018. 02. 

23. 

Önértékelés KÁIAMI – 

Karcag 

Oktatási 

Hivatal – 

Szolnoki 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

Molnárné Oros 

Csilla, Galsi – 

Nagy Andrea,  

Balajtiné Sütő 

Margit 

Vadainé Boros 

Beáta, 

Tóthné Török 

Judit, Gyarmati 

Adrienn, 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné,  

 

30 órás 2018. 03. 

01. – 02. 

– 09. 

Családpedagógia 6 év 

alatti gyermekekkel 

foglalkozó 

szakembereknek 

MIEO – Karcag,  

Kuthen úti 

óvoda 

Observans 

Képzési 

Szolgáltató 

Kft. 
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Nagyné Varga 

Csilla, 

Harsányiné 

Szabó Ilona, 

Csapóné 

Horváth 

Mariann, 

Szendrei Mária 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Rauschenberger 

Gáborné, 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Kovács 

Mariann Eszter, 

Perge Tiborné, 

Nagyné Varga 

Csilla, 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné 

Győri Erika, 

Benéné 

Kecskeméti 

Anna 

15 órás 2018. 04. 

13. – 14. 

Tavaszi esztétikai 

Tanácskozás 

Békéscsaba ONME 

Romhányi 

Sándorné 

Kovácsné 

Czigle Erika 

Posztósné 

Kovács Éva 

30 órás 2018. 06. 

13. -15. 

45. Óvodapedagógiai 

Nyári Egyetem 

Lakitelek TIT Bács-

Kiskun 

Megyei 

Egyesület és 

az OOTT 

Molnárné 

Győri Erika 

Szalókiné 

Kovács 

Erzsébet 

Pintér Dóra 

Kovácsné 

Vadai Viktória 

30 órás 2018. 06. 

19. - 21. 

Ének - zenei nevelés a 

művészeti program 

szellemében 

Békéscsaba ONME 

Gulyás 

Ferencné, 

Szőkéné 

Nádházi Mária, 

Kunné Nánási 

Mónika, 

2 óra 2017. 09. 

14. 

Közegészségügyi, 

élelmiszer-higiéniai, 

minőségbiztosítási és 

HACCP ismeretek 

Karcag – MIEO- 

Kuthen úti 

óvoda 

HACCP 

Tanácsadó 

Kft. 
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Andrási 

Tiborné, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Benéné 

Kecskeméti 

Anna, 

Posztósné 

Kovács Éva, 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Harsányiné 

Szabó Ilona,  

+ 31 fő dajkai 

dolgozó 

 

Konferenciák, tanácskozások 

 

Résztvevők neve Konferencia 

megnevezése 

Konferencia helye, időpontja 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet  Szolnok, 2017. 08. 24. 

Andrási Tiborné, 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Önfenntartó ÖKOVI 

minifalu megnyitója 

Nyáregyháza Napsugár Óvoda 

augusztus 28. 

Gulyás Ferencné, 

Andrási Tiborné, 

Romhányi Sándorné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Balajtiné Sütő 

Margit, Kunné 

Nánási Mónika, 

Szabóné Szentesi 

Mária, Harsányiné 

Szabó Ilona, Benéné 

Kecskeméti Anna 

Szakmai Tanévnyitó 

konferencia 

 

Szolnok, 2017. augusztus 29. 

Kunné Nánási 

Mónika 

Szakmai értekezlet 

bázisintézményi 

koordinátoroknak 

Szolnok, 2017. 09. 25. 

Molnárné Oros 

Csilla, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Andrási Tiborné, 

Kunné Nánási M. 

EFOP 3.1.3 

„Esélyteremtő óvoda” 

elnevezésű kiemelt uniós 

projekt nyitórendezvénye 

Budapest – ELTE – 2017. 09. 27. 
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Harsányiné Szabó 

Ilona, Csapóné 

Horváth Marianna, 

Gyökeres Éva, 

Posztósné Kovács 

Éva 

EFOP 3.1.3. –Regionális 

szakmai – Esélyteremtő 

Óvoda Nyitó konferencia 

Szolnok – 2017. 10. 10. 

Gulyás Ferencné, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Kunné 

Nánási Mónika, 

Benéné Kecskeméti 

Anna, Andrási 

Tiborné, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Kisgyermekkori nevelés 

támogatása Workshop 

Szolnok 2017. 10. 26. 

Sántháné Karászi 

Julianna, Csapóné 

Horváth Marianna, 

Vadai Gyuláné, 

Ökrösné Kara Tünde 

„Hogy a ma gyermeke, ne 

legyen a holnap drogosa! 

Szolnok, 2017. 10. 26. 

Andrási Tiborné 

Szabóné Szentesi 

Mária 

EFOP 3.1.1.-14-2015-

00001Kisgyermekkori 

nevelés támogatása 

kiemelt európai uniós 

projekt keretében 

Szolnok, 2017. október 26. 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

Fűts okosan! A tisztább 

levegőért.  

Karcag, Városháza 2017. 11. 13. 

Gulyás Ferencné, 

Romhányi Sándorné, 

Molnárné Győri 

Erika, 

Kunné Nánási 

Mónika, Benéné 

Kecskeméti Anna 

ONME Őszi Konferencia Budapest, Békásmegyer 2017. 11. 25. 

Molnárné Oros Csilla 

Szabóné Szentesi 

Mária 

„Eredményes innováció a 

kisgyermekkori nevelés 

területén!” 

EFOP 3.1.1. uniós 

projekt. 

Budapest, 2018. 01. 17. 

Gulyás Ferencné, 

Andrási Tiborné 

H. Tóth Jánosné, 

Benéné Kecskeméti 

Anna, Romhányi 

Sándorné, Sántháné 

Karászi Julianna, 

Alkalmazkodj okosan! Karcag, 2018. február 2. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

78 

 

Kovácsné Fodor 

Mónika, Szabóné 

Szentesi Mária,  

Perge Tiborné, 

Háló Éva, Csapóné 

Horváth Marianna, 

Szabó Erika, 

Molnárné Oros 

Csilla, Ökrösné Kara 

Tünde, Migácsné 

Erdei Gyöngyi 

Molnárné Oros Csilla Az Oktatási Hivatal III. 

Országos Szaktanácsadói 

Konferenciája 

Budapest – ELTE 2018. 02. 08. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet Szolnok – 2018. 02. 15. 

Homoki Judit, 

Lövei Gáborné, 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Pedagógiai 

Szakszolgálatok 

Konferencia 

Szolnok, 2018. 03. 02. 

Gulyás Ferencné, 

Kunné Nánási 

Mónika 

Kunok, Jászok, Hajdúk, 

szabad népek és történeti 

– kulturális örökségünk 

Karcag, Városháza 2018. 03. 13.  

Gulyás Ferencné Kompex 

hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése 

Karcag Város, valamint a 

Tisza-tó térségében 

projekt sajtó nyilvános 

nyitórendezvény 

Karcag, 2018. 03. 22. 

Kovácsné Fodor 

Mónika, Szabóné 

Szentesi Mária, Kis 

Anikó Krisztina, 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet, Háló Éva 

Elődeink üzenete a 

mának! 

Karcag, Városháza, 2018. 03. 22. 

MIEO teljes 

nevelőközössége 

Újszerű lehetőségek a 

támogató együttműködés 

érdekében. 

Karcag, 2018. 03. 28. 

Gulyás Ferencné, 

Andrási Tiborné, 

Romhányi Sándorné, 

Molnárné Oros 

Csilla, Balajtiné Sütő 

Margit, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Posztósné 

Gazdálkodjunk okosan –a 

hulladékkal 

Szolnok, 2018. 04. 4. 
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Kovács Éva Benéné 

Kecskeméti Anna 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Rauschenberger 

Gáborné, Kunné 

Nánási Mónika, 

Kovács Mariann 

Eszter, Perge 

Tiborné, Nagyné 

Varga Csilla, 

Romhányi Sándorné, 

Molnárné Győri 

Erika, Benéné 

Kecskeméti Anna 

XXIV. Tavaszi Országos 

Konferencia – Esztétikai 

Tanácskozás 

Békéscsaba, 2018. 04. 13. – 14. 

Szabó Lajosné 

Vadainé Boros Beáta 

Kása Henrietta, 

Kis Anikó Krisztina, 

Tóthné Török Judit 

Baptista Tehetségsegítő 

Tanács és a Babtista  

Szeretetszolgálat 

Kisújszállási Óvodája 

tehetségpont, Tehetség 

nap 

Kisújszállás, 2018. 04. 19. 

Andrási Tiborné Magyar Pedagógiai 

Társaság Kisgyermek 

nevelési szakosztály 

Budapest, február 16. 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Zöld Óvoda 

Bázisintézményi vezetők 

értekezlete 

Budapest, 2018. 05. 03. 

Balajtiné Sütő 

Margit,  

Szaktanácsadói értekezlet Szolnok, 2018. 05. 10. 

Gulyás Ferencné, 

Molnárné Oros Csilla 

„Az oktatás aktualitásai” 

Kováts Hetek Szakmai 

konferencia 

Karcag, 2018. 05. 14. 

Rauschenberger 

Gáborné, Perge 

Tiborné, Gyarmati 

Adrienn, Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna, 

Homoki Judit, Erdei 

Krisztina, Szentesi 

Nelli, H. Tóth 

Jánosné, Kisariné 

Kálmán Enikő, Péter 

Lászlóné, Szabó 

Renáta, Gyökeres 

Éva, Csapóné 

Horváth Mariann, 

Sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

integrációját segítő 

szaktanácsadás a 

pedagógusok számára 

Karcag, 2018. 05. 15. 
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Spisák Dezsőné, 

Galsi – Nagy Andrea, 

Vadainé Boros Beáta, 

Kovácsné Lovász 

Erika, Sántháné 

Karászi Julianna 

Andrási Tiborné, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Molnárné Oros 

Csilla, Posztósné 

Kovács Éva 

Lépésről- Lépésre óvodák 

találkozója 

Budapest, Pitypang Óvoda 2018. május 15. 

Gulyás Ferencné, 

Szőkéné Nádházi 

Mária 

E-ügyintézés a cégkapu 

szolgáltatások használata, 

beállításai a gyakorlatban. 

Budapest, 2018. 05. 15. 

Gulyás Ferencné, 

Homoki Judit, 

Andrási Tiborné, 

Erdei Krisztina, 

Szabóné Szentesi 

Mária, Konczné 

Pecze Margit, 

Szendrei Mária, 

Farkas Jánosné, 

Szabó Erika, Balogh 

Sándorné, Csapóné 

Horváth Marianna, 

Spisák Dezsőné, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Nagyné Varga 

Csilla, Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Dr. Kozákné 

Győző Erika, Nagyné 

Pusztai Tünde, Szabó 

Lajosné 

Karcagi regionális 

Szakszolgálati 

Konferencia 

Karcag, Déryné, 2018. 05. 17.  

Gulyás Ferencné 

Molnárné Oros 

Csilla, Péter 

Lászlóné, Molnárné 

Győri Erika, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

EFOP 3.1.1. 

„Kisgyermekkori nevelés 

támogatása” elnevezésű 

kiemelt uniós projektzáró 

konferencia 

Budapest, 2018. 06. 14. 
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Intézményi belső továbbképzések, bemutató foglakozások, szakmai napok: 

Megvalósítás 

 

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

ennek a lehetőségnek a biztosítása kiemelkedőnek mondható. Mindez annak köszönhető, hogy 

nagy szakmai tapasztalattal, szakmai gyakorlatát bemutatni képes, annak átadását vállaló 

pedagógusaink száma magas, akik rendszeresen lehetőséget adnak a foglalkozások, 

tevékenységek betekintésére. Mindemellett alapos, részletes, magas szakmai tudást, 

pedagógiai tudatosságot tükröző tervezési dokumentumaikat (tematikus terv, projektterv, 

foglalkozás vázlat) közreadják az érdeklődő kollegáknak. 

 

A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok megszervezésére 6. alkalommal került sor 2018. 

03.23. – 03.28. között, mely szakmai előadások, konzultációk, jó gyakorlat bemutatások, 

bemutatató foglalkozások keretében valósult meg. 

 

Az alábbi programok kerültek megvalósításra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2018.03.23. 

10
30

 

„ÖLTÖZZ ZÖLDBE ” 

Zöld Óvoda flashmob 
Múzeumpark 

2018.03.24. 

14
00 

Aprólábak Néptánc Gála 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

2018.03.26. 

16
00

 „Játszd újra” kreatív alkotó kiállítás 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

2018.03.27. 

9
00 

„Játék a hulladékkal” külső világ 

tevékeny megismerése bemutató 

foglalkozás a Katica vegyes 

csoportban  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária, 

Szentesi Nelli  

SZIM óvoda 

 

2018.03.28. 

9
00 

 
 

Karcag és Térsége  

Tehetségsegítő Tanács 

Tehetség Nap 

„Újszerű lehetőségek a 

tehetséggondozást támogató 

együttműködésekben” 

Déryné 

Kulturális 

Központ 
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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 szakmai programját. A programokon intézményünk pedagógusain túl tanítók, 

környező települések óvodapedagógusai, óvodák vezetői, intézményünk fenntartójának 

képviselői is részt vettek.  

Pedagógus kollegák módszertani kultúrája gazdagodott, szakmai tapasztalataik bővültek, 

lehetőséget teremtettünk a látottak reflektálására, szakmai eszmecserére. 

 

További szakmai programokon vettünk részt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Óvodák kapcsolatai 

 

Az óvodánk szakmai kapcsolatrendszere széleskörű, mivel a partnerekkel való együttműködés 

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

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2018.04.17. 

9
00 

„Logikuckó” tehetséggondozó  

műhely foglalkozás 

Vezeti: Kovácsné Czigle Erika 

Táncsics krt. 

17. óvoda 

2018.04.18. 

9
00 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyteremtése, egyéni bánásmód 

differenciálás vegyes csoportban 

Vezeti: Harsányiné Szabó Ilona, Kása 

Henrietta 

Zöldfa úti 

óvoda 

2018.04.19. 

9
00 

„Gurulj labdám”játékos gerincmobilizálás 

labdával bemutató foglalkozás 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna,  

Kovácsné Vadai Viktória 

Táncsics krt. 

19. óvoda 

 

2018.04.20. 

9
00

 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatása 

Előadó: Gulyás Ferencné, Andrási 

Tiborné, Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 

Harsányiné Szabó Ilona, Nagy Tiborné 

Kuthen úti 

óvoda 

2018.04.23. 

9
00  

„Ébredő természet – Süss fel nap  

Szent György nap!” külső világ tevékeny 

megismerése bemutató foglalkozás 

Vezeti: Kunné Nánási Mónika,  

Rauschenberger Gáborné, Jámbrik Vivien 

Táncsics krt. 

19. óvoda 

 

2018.04.25. 

9
00

 

„Tavaszi zsongás” zenei tehetséggondozó  

műhely foglalkozás 

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Jókai úti óvoda 

2018.04.26. 

9
00

 

„A Föld ahol élünk” külső világ tevékeny 

megismerése bemutató foglalkozás 

Vezeti: Romhányi Sándorné,  

Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

Szülők bevonásának újszerű módszerei 

óvodánkban 

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Jókai úti óvoda 
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nevelőközösségi szinten a kapcsolatok bővítése, ápolása fontos jelentőséggel bír, mely nagy 

hatással van a szakmai fejlesztéseinkre. 

A tagintézmények hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően együttműködtek más 

intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódtak a város kulturális, sport és egyéb 

rendezvényeibe. A nevelési év során partnereink mindenkori reális kéréseire, 

kezdeményezésére nyitottak voltunk.  

 

 Cél Tartalom, megvalósítás 

Óvodák - 

Fenntartó 

Folyamatos 

információ 

csere. 

Az intézmény 

pedagógiai 

nevelő 

munkájának 

megismertetése. 

Az óvodai rendezvényeinkre a fenntartó és a képviselők 

számára meghívót küldtünk, hogy betekintsenek óvodánk 

életébe, pedagógiai munkánkba. Több alkalommal látogatta 

meg, támogatta rendezvényeinket Dobos László polgármester 

úr, Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Pánti Ildikó és 

Nagyné László Erzsébet képviselő asszony, Karcagi Nagy 

Zoltán, Molnár Pál, Szepesi Tibor képviselő urak. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról a„Madarász Imre 

Egyesített Óvodában folyó környezeti nevelés feltételeiről, 

eredményeiről”címmel készített az intézményvezető, mely 

elfogadásra került az OKSB és a Képviselő Testület által. 

Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolattartás folyamatos, 

együttműködő, konstruktív volt. 

A Polgármesteri Hivatal vezetői, munkatársai intézményünk 

működtetését, a feladatok jogszerű ellátását figyelemmel 

kísérik, támogatják, segítik, konzultációra, egyeztetésekre 

lehetőséget teremtenek. A fejlesztési lehetőségek feltárása, 

megtervezése során a folyamatos kapcsolattartás és egyeztetési 

lehetőség biztosított. 

Hatékony együttműködést, munkavégzést alakítottunk ki a 

szakmai feladatok, előterjesztések egyeztetése, előkészítése 

során Nagyné Major Mária főtanácsossal. Gazdasági feladatok 

ellátása során Szabóné Bóka Réka költségvetési 

csoportvezetővel, pályázati projektek megvalósításában a 

beruházási csoport munkatársaival. 

Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság tagja Perge Tiborné, 

az Idegenforgalmi, Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság tagja 

Gulyás Ferencné. 

Óvodák – 

Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormány

zat 

Az 

intézményben 

megvalósuló 

cigány 

nemzetiségi 

nevelés 

eredményeinek 

bemutatása, 

együttműködés, 

véleménykérés. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról beszámolót az„A 

környezeti nevelés feltételeiről, eredményeiről a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében” 

címmel készített az intézményvezető, mely elfogadásra került a 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. áprilisi ülésén. 

Rendezvényeinkre a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői meghívást kaptak, látogatást tettek a Kinizsi, a 

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

család 

Az információ 

átadás, 

Az óvoda 

tartalmi 

munkájának 

szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a 

gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, 

szülői igények, 

visszajelzések 

fogadása. 

A nevelési év során biztosítottuk a szülők számára az 

információk átadását az óvodai élet eseményeiről a gyermekek 

fejlődésében bekövetkezett változásokról. Az egyéni mérő, 

értékelő lapok alapján két alkalommal tájékoztattuk a szülőket 

a gyermekek fejlődéséről, szükség esetén tanácsokat adtuk a 

gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. Szülői értekezleteken 

tájékoztattuk a szülőket a féléves feladatokról, elért 

eredményekről, óvodai programokról. A szülők aktívan 

bekapcsolódtak, néhány szülő, SZMK tagok aktívan 

bekapcsolódott a programok szervezésébe, színesítésébe. 

 Nagyon fontosnak tartottuk a kétirányú kommunikációt a 

családokkal, hiszen a szülők részéről is fontos információkat 

kaptunk a gyermekekről, amely sok esetben megkönnyítette a 

beszokatást, egy-egy probléma esetében a gyermekekhez 

vezető út megtalálását. Minden esetben arra törekedtünk, hogy 

a szülők jogos elvárásainak eleget tegyünk, érezzék, hogy 

számunkra fontos a gyermekük és mindent megteszünk értük, 

amíg az óvodában tartózkodnak. A Pedagógiai Programunk 

egyik specifikuma a családok bevonása az óvodai életbe ennek 

megfelelően több alkalmat teremtettünk arra, hogy a szülők 

bekapcsolódjanak az óvodai programokba, betekintsenek az 

óvodai életbe. 

Az óvodapedagógusok családlátogatás keretében felkeresték a 

családokat és otthoni környezetükben is megismerték a 

gyermekeket. 

Tagóvodák 

közötti 

kapcsolattar

tás 

Intézményi 

közös alapelvek, 

célok mentén 

együttműködés. 

Tartalmas 

szakmai 

kapcsolt 

kialakítása. 

Intézményi jó 

gyakorlatok 

intézményen 

belüli átadása, 

egymástól 

tanulás.  

Szakmai munkaközösségekben való aktív együttműködés, 

módszertani ismeretek bővítése. A tagóvodák együttműködtek 

az intézményi programok megvalósítása során, jó kapcsolatot 

ápolnak egymással, melynek tartalma az egymástól tanulás 

megvalósul a bemutató foglalkozások keretében, 

munkaközösségi foglalkozásokon, rendezvények alkalmával, 

teamekben. Magas szinten működik az együttműködés a 

tehetséggondozás területén, a Zöld Óvodák között, Nemzeti 

Tehetségprogram projektjeinek közös megvalósítása. Szakmai 

műhelyekben való közös tevékenységek, fellépések (kórus, 

tánc). 

 

Óvodák – 

általános 

iskolák 

Az óvodából az 

iskolába való 

beilleszkedés 

segítése.  

A pedagógiai 

módszerek, 

eljárások 

összehangolása. 

Nagyon fontosnak tartottuk az iskolákkal való kapcsolattartást, 

kölcsönösen látogattuk egymás rendezvényeit. 

A gyermekek nyomon követése érdekében az elsőosztályos 

bemutató órákat megtekintettük és tapasztaltuk, hogy a 

gyermekek meg tudnak felelni az iskolai elvárásoknak, legtöbb 

esetben zökkenő mentesen valósul az óvoda-iskola közötti 

átmenet. 

Az iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok 

részére segítette az iskolába való beilleszkedést. 

Az óvoda-iskola közötti átmenetet segítik az iskolák által a 

nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett interaktív 

foglalkozások.  

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

Az iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok 

részére segítette az óvoda – iskola közötti zökkenő mentes 

átmenetet. 

Farsangkor a Szent Pál Marista Általános Iskola által 

szervezett felvonuláson részt vettünk óvodásainkkal, átélték a 

farsangi vidám felvonulás hangulatát. 

Óvodák –

JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

karcagi 

tagintézmén

ye 

A valamilyen 

képesség, 

részképesség 

zavarral, 

magatartásprobl

émával küzdő 

gyermekek 

fejlesztése, 

illetve számukra 

a 

legmegfelelőbb 

iskolatípus 

megválasztása. 

Pszichológus, 

gyerekek és 

szülőknek 

tanácsadás. 

Logopédiai 

foglalkozások 

megszervezése – 

tartalmas 

szakmai 

együttműködés 

logopédus-

óvodapedagógus 

között. 

Az intézményvezetők között együttműködő szakmai kapcsolat 

alakult ki. Több alkalommal került sor személyes egyeztetésre 

a feladatok ütemezése, megfelelő ellátása, feltételek biztosítása 

érdekében.  

 

A beszédhibás nagycsoportos gyermekekkel a nevelési év 

során hetente két alkalommal foglalkozott a logopédus. A 

logopédussal együttműködtünk a gyermekek fejlesztése 

érdekében. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a beszédhibás 

gyermekek a logopédiai foglalkozáson automatizált hangokat 

helyesen ejtsék. Anyanyelvi játékokat kezdeményeztünk a 

szabadjáték során. 

A sajátos nevelési igényű és a BTMN-s gyermek ellátása a 

szakvéleményben foglaltak szerint a nevelési év során 

megvalósult. A kontroll vizsgálatokra a felterjesztés 

megtörtént. 

MSSST vizsgálatot nagycsoportos korú gyermeknél végezetek 

a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai, mely alapján 

elkészítették a részképességeket érintő szakmai véleményüket. 

A szülőkkel egyeztetve indult meg szükség esetén a gyermekek 

fejlesztése. Amennyiben szükségesnek látták, további 

vizsgálatra tettek javaslatot. 

Óvodák – 

JNSZM 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

székhelyinté

zménye 

Sajátos nevelési 

igényű gyermek 

ellátása 

szakértői 

vélemény 

alapján. Annak 

meghatározása, 

hogy mely 

nevelési – 

oktatási 

intézménybe 

nyerjen felvételt 

a gyermek. A 7 

éves gyermekek 

iskola 

érettségének 

megállapítása. 

SNI alapvizsgálatok és kontroll vizsgálatok. 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása szakértői vélemény 

alapján valósult meg. 1 fő főállású gyógypedagógus-

óvodapedagógusunk és megfelelő szakos gyógypedagógusok 

megbízásos munkaszerződés keretében végezték feladataikat.  

1 fő sajátos nevelési igényű gyermek (hallássérült) ellátása 

együttműködési megállapodás keretében valósult meg a 

debreceni EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 

gyógypedagógusával.  

Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodában 

fejlesztették a gyógypedagógusok megbízásos jogviszonyban. 

Az óvodapedagógusok segítségükkel elkészítették a fejlesztési 

tervet. 

A gyermekek fejlesztését valamennyi pedagógus 

dokumentálta. 
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Óvoda – 

Oktatási 

Hivatal 

JNSZM 

Pedagógiai 

Oktatási 

Központ 

A nevelőmunka 

eredményességé

nek szakmai 

támogatása. A 

továbbképzések 

alkalmával 

pedagógiai 

módszerek, 

eljárások 

elsajátítása, 

információszer -

zés.  

Szakmai előadásokkal, konferenciákkal, továbbképzésekkel, 

bemutató foglalkozásokkal támogatták a nevelőmunka 

eredményességét, amelyeken óvodapedagógusaink részt vettek. 

A pedagógusminősítés a pedagógiai szakmai ellenőrzés, 

szervezési feladataival kapcsolatosan tájékoztatásokat kaptunk, 

szükség szerint egyeztetés történt. Szaktanácsadói és szakértői 

konferenciákon, fórumokon vettek részt intézményünk 

mesterpedagógusai. 

Bázisintézményként mutatkozott be előadásokkal, 

konzultációval, bemutató foglalkozásokkal. 

Óvodák – 

Családsegítő 

Központ, 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálat, 

Gyámhivata

l 

A hátrányos, 

halmozottan 

hátrányos és 

veszélyeztetett 

helyzetben élő 

családok, 

gyermekek 

érdekeinek 

képviselete, 

segítése. 

A hátrányokat az óvodai feladatellátás eszközrendszerével 

igyekeztük csökkenteni, differenciáltan, egyénre szabottan. 

A szülőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás, igény szerint 

tanácsot adtunk. 

A gyermekeknél a hátrányokat felmértük és egyéni 

foglalkoztatási formában biztosítottuk számukra a felzárkóztató 

foglalkozásokat. 

Fejlődésükről a szülőket folyamatosan tájékoztattuk. 

Fejlesztésükre játékos feladatokat tanácsoltunk otthonra.  

Igyekeztünk mintát nyújtani a családok számára, mely 

elősegítette a hátrányok leküzdését. 

A segítő intézményhálózattal szoros munkakapcsolatban 

voltunk, a gyermekekről szükség esetén jellemzést készítettünk 

részekre. Probléma esetén jeleztük a családdal való 

kapcsolatfelvétel szükségességét. Az óvodai hiányzásokról a 

jogszabálynak megfelelő kötelezettségünknek eleget tettünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, és a Szabálysértési 

Hatóság felé. 

Az éves gyermekvédelmi konferenciákon, 

esetmegbeszéléseken részt vettünk, melyek nagyon hasznosnak 

bizonyultak a gyermekvédelmi munka területén. 

Óvoda- 

Kulturális 

intézmé-

nyek 

(Déryné 

Kulturális, 

Sport 

Központ és 

Könyvtár, 

Györffy 

István 

Nagykun 

Múzeum) 

A gyermekek 

számára óvodán 

kívüli kulturális 

programok 

biztosítása, 

élményeik 

biztosítása, 

együttműködés 

a városi 

rendezvények 

sikeres 

megvalósítása 

érdekében. 

Információ 

áramlás 

biztosítása az 

intézményekkel.  

Együttműködés jellemezte kapcsolatunkat. A gyermekek 

számára szervezett meseelőadásokon részt vettünk óvodás 

csoportjainkkal.  

A városi mesemondó versenyen óvodásaink léptek fel. 

Az Adventi játszóházban, Gyermeknapon kézműves 

tevékenység vezetésével, arcfestéssel, mézeskalácssütéssel 

színesítettük a rendezvényt. 

Gyermektánccsoportjaink rendszeres résztvevői a városi 

programoknak. 

A Múzeumban, Fazekas házban több alkalommal tettünk 

látogatást pedagógus és gyermekcsoportokkal.  

A közművelődési intézmények és intézményünk vezetése, 

munkatársai jól működő kapcsolatot építettek ki az 

intézmények között. 
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Óvodák – 

Gyermek-

orvosok, 

védőnők 

Folyamatos 

információcsere, 

a családok 

segítése az 

egészséges 

életmód 

kialakításában 

minden gyermek 

esetében.  

A fejtetvesség 

kezelése, 

visszaszorítása. 

A rendszeres 

óvodába járás 

segítése. 

Fogorvosi ellenőrzések megvalósultak. 

Védőnői tisztasági látogatás több alkalommal valósult meg a 

tanév során. A fejtetvesség miatt több alkalommal került sor a 

védőnők megkeresésére, de a problémák megoldása nagyon 

nehezen működik azoknál a családoknál, ahol rendszeres az 

élősködők megjelenése. 

Óvoda – 

Alapítvány, 

civil 

szervezetek 

A város 

kulturális és 

közéletében való 

részvétel, 

egymás segítése, 

támogatása a 

pályázatokban. 

A karcagi 

óvodáskorú 

gyermekek 

képességfejleszt

ésének 

támogatása. 

Rendezvények 

szervezése, 

városban 

működő civil 

szervezetekkel 

kapcsolattartás. 

A Gyermekünk mosolya- Egészséges gyermekekért 

Alapítvány, alapító okirata módosításra került, megalakult az 

új kuratórium, a törvényszék bejegyezte a módosításokat, 

közhasznú jogállást. 

 

Középiskolák Kétoldalú 

együttműködési 

megállapodás 

alapján 

közösségi 

szolgálat 

lehetőségének 

biztosítása a 

középiskolás 

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 és Kollégium  - 

Debrecen 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma És 
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Általános Iskolája – Debrecen 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen 

Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen 

Fazekas Mihály Gimnázium - Debrecen 

Teleki Blanka Gimnázium - Mezőtúr 

Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 

szakközépiskola - Kisújszállás 

Móricz Zsigmond református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános Iskola - Kisújszállás 

Európa 2000 - Budapest 
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2. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Kiindulópont: 

 Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírások. 

 Pedagógiai Programból származó feladatok - ellenőrzés. 

 Intézményvezetői 5 évre szóló vezetési program 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírásokból származó 

feladatok. 

 

3.1.1. Szervezeti Működési Szabályzat 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 2017 szeptemberében került sor, 

nyilvánossága az intézmény honlapján biztosított.  

 

3.1.2. Házirend 

 

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

megismerésre – tanulmányozásra. Ezt dokumentáltuk, szülőkkel aláírattuk. 

 

3.1.3. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 

 2017/2018-as nevelési év II. féléves, a 2018/2019-es nevelési év I. féléves nyitva 

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

Sport Bizottság által. 

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

munkába állás kezdetén megtörtént. 

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

megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni. A 

fenntartó (engedélye) határozza meg a 25 fő feletti létszámot a csoportban 

konkrétan. A szükséges módosításokat kezdeményeztük, figyelembe véve a 

gyermekek létszámát, valamint a SNI gyermekek számát, melyet a fenntartó a 

jogszabálynak megfelelően meghatározott. 

 Óvodai beíratás időpontját, eljárásrendjét a fenntartó határozta meg. Ebben a 

nevelési évben a beiratkozás központilag és a SZIM óvodában történt, melyhez 

jelentkezési lapot adtunk ki. A környezettanulmányok megtörténtek, a szülők 

írásban megkapták a felvételről a döntést. 

Az óvodai férőhelyek kihasználtságának növelése érdekében azok a gyermekek, 

akik 6 hónapon belül betöltik a 3. évüket felvételre kerültek, melyre a 2011. évi 

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. §. (1) bek. ad lehetőséget. 

Az óvodába járás minden 3. életévét betöltött gyermek számára kötelező 

Felvett gyermekek száma:188 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, kidolgozását, pályázati projektek megvalósítását az esélyegyenlőség 

biztosítása, a kisgyermekkori nevelés gazdagítása, a tehetséggondozás területén. A Zöld 

Óvoda kritérium rendszer szerinti működés sikeres, folyamatosan fejlődő volt.  

Országos kiemelt projektekbe kapcsolódtunk be eredményesen. Megyei szinten intézményi 

fejlesztéseink, 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 

pedagógus számára a pedagógiai-szakmai munka tervezésének, megvalósításának 

alapdokumentuma volt. Az abban megfogalmazott pedagógiai alapelveket az 

óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítők a nevelés folyamatában érvényesítették. 

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

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

Kiemelt jelentőségű volt nevelőmunkánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a differenciált 

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

szemlélet megalapozása (mozgásfejlesztés, egészséges étkezés, levegőzés), a 

környezetvédelem - természetvédelem, (óvodakert működtetése, hulladékhasznosítás, 

növények gondozása, madáretetés), az óvodás gyermekek iskolára hangolása.  

 

A csoportok óvodapedagógusai a Pedagógiai Programban megfogalmazottakat szem előtt 

tartva tervezték és valósították meg a csoportokban feladataikat az egészséges életmódra 

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

nevelés területein. 

 

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

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

megismerése, munka jellegű tevékenységek, tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

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

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

Zöldfa úti óvodákban, Tevékenységközpontú program – Kuthen úti, SZIM óvodákban valósul 

meg. 

 

Nyári óvodai élet megvalósulása: 

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

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

a nyári időjárást. A színes napi tevékenységek kiegészültek a nagycsoportos gyermekek 

számára szervezett táborokkal:  
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 Fejlesztő tábor  
 

Helyszíne: Karcag Városi Gyógyvízi Strandfürdő 

Időpont:2018. június 4 – 08-ig   Résztvevő gyermekek száma: 82 fő 

    2018.június 11 - 15-ig  Ellátást biztosítók száma: 7 fő pedagógus 2 fő 

dajka 

Táborvezető: Molnárné Oros Csilla 

Szakvizsgázott differenciált fejlesztő pedagógus 

 

 Környezetvédelmi tábor 
 

Helyszín: Karcag Takács P. úti óvoda Résztvevő gyermekek száma: 24 fő 

Időpont: 2018. július 02 – július 6  Ellátást biztosítók száma: 5 fő óvodapedagógus, 

      2 fő dajka, 1 fő ped.asszisztens 

Táborvezető: Andrási Tiborné 

 Szakvizsgázott környezeti nevelő óvodapedagógus 

 

 Kézműves tábor 
 

Helyszín: Karcag, Táncsics krt.17 óvoda Résztvevő gyermekek száma: 29 fő 

Időpont: 2018. július 02 – július 6  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus  

      2 fő ped. assz, 1 fő diákmunkás 

Táborvezető: Nagy Tiborné 

óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

 Zenei tábor 

 

Helyszín: Karcag, Jókai úti óvoda  Résztvevő gyermekek száma: 30 fő 

Időpont: 2018. július 02 – július 6  Ellátást biztosítók száma: 4 fő pedagógus  

      4 fő dajka közfoglalkoztatott 

Táborvezető: Molnárné Győri Erika 

óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

 Néphagyomány ápoló tábor 

 

Helyszín: Karcag, SZIM óvoda  Résztvevő gyermekek száma: 27 fő 

Időpont: 2018. július 02 – július 6  Ellátást biztosítók száma: 4 fő pedagógus  

      2 fő dajka közfoglalkoztatott, 2 fő ped. assz. 

Táborvezető: Szabóné Szentesi Mária 

  szakvizsgázott óvodapedagógus 

 

A táborokban való részvételre valamennyi nagycsoportos korú gyermeknek lehetősége nyílott 

szülői igény alapján. A táborok személyi feltételeit intézményünk közalkalmazottai 

biztosították, pénzügyi feltételeit a 2018. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, mellyel 

nagymértékben hozzájárultunk a résztvevő gyermekek szabadidős nyári programjainak 

biztosításához.  

A táborokról szóló beszámolók a mellékletben találhatók. 
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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 2017-2018-as évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, átgondolt pedagógiai éves tervezésben, 

tematikus lebontásban jelennek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szintjén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósul meg a napirendi 

tevékenységekkel összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és 

feladatrendszerét, óvodai nevelésünk 

alapelveit figyelembe véve készültek el a 

csoportok éves pedagógiai tervei, melyek 

tükrözték a nevelési programjaink sajátos 

vonásait. A csoportnaplóink vezetését 

tervszerű, tudatos, naprakész tervezés, 

jellemezte. 

A csoportok nevelési terve kiterjedt a 

csoportbeli szokásokra, 

magatartásformálásra és 

hagyományápolásra, közös élményekre, 

témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra. 

 

A tervezés során az óvodapedagógusok 

szem előtt tartották a csoportokba járó 

gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, 

a gyermekek fejlődési ütemét, sajátosságait. 

Nagy hangsúlyt fektettek a differenciálásra, 

hogy minden gyermek képességeinek, 

adottságainak megfelelően tudjon fejlődni, 

biztosítva a személyiség kibontakozását. 

 

A féléves tervezés, a projekttervek, 

ütemtervek készítése mellett a napi tervezés 

megvalósult. 

 

Nagy hangsúlyt fektettek az 

óvodapedagógusok az egészséges életmód 

feltételeinek biztosítása, szokásainak 

megalapozása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások 

kialakítására. A harmonikus, összerendezett 

nagy és kismozgás, a testi képességek és a 

mozgáskultúra fejlesztése hetente egy 

alkalommal szervezett testnevelés 

foglalkozás keretében és a mindennapos 

testneveléssel valósult meg a rendszeresség 

és a fokozatosság elvét szem előtt tartva. 

Lehetőség szerint az udvaron való 

tartózkodás ideje alatt a gyermekek egyéni 

mozgásigényének kielégítése a tervezett és a 
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A külső és belső ellenőrzések, értékelések 

szempontrendszere, eljárásrendje, 

dokumentációja legyen összhangban, épüljön 

egymásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentáció pontos vezetése a nevelőmunka 

eredményessége érdekében. 

szabad játékokon keresztül a természetes 

mozgásformák fejlesztése biztosított volt. 

Az egészséges táplálkozás biztosítása, a 

szolgáltatóval való szoros 

együttműködésével valósult meg. 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 

Oktatási Hivatal kijelölte az intézményünket 

2018-as tanfelügyeleti ellenőrzésre. Az 

eljárást megelőzően elvégeztük az 

intézményi önértékelést, mely az Oktatási 

Hivatal által közreadott Önértékelési 

kézikönyv és a BECS tagjai által elkészített 

folyamatleírás alapján valósult meg az éves 

munkatervben megjelölt felelősök 

segítségével, kiknek munkáját az 

informatikai rendszer támogatta. Az 

értékelés során összegyűlt adatok, 

tapasztalatok, értékelések összesítésre, 

rögzítésre kerültek. 

Az óvodapedagógusok önértékelése az 5 

éves ütemterv szerint valósult meg. 

Belső ellenőrzések dokumentálása a 

csoportnaplókban nyomon követhető. 

 

A szabályozó dokumentumoknak 

megfelelően a gyermekek fejlődését az 

óvodapedagógusok folyamatosan nyomon 

követték, ennek megfelelően elkészítették a 

fejlesztési terveket, megtörtént a 

dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 

Szülők reális tájékoztatása a gyermeke 

fejlődéséről évente két alkalommal 

megvalósult, melyet a szülők aláírással 

igazoltak. Szükség esetén a szakemberek 

segítségét kérték. Kiemelt figyelmet 

fordítottak 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 2017-2018-asévben  

Néphagyományaink ápolása megjelenik a 

pedagógiai gyakorlatunkban. 

 

 

 

 

A néphagyomány ápolás az óvodai 

nevelésünk komplex része, beépül az 

ünnepeinkbe, hétköznapjainkba. 

A néphagyományainkat felidéző téma 

feldolgozása a gyermekek életkori- és 

egyéni sajátosságának, érdeklődésének 
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A Nagykunság, Karcag értékeivel 

megismerkednek a gyermekek, helyi alkotók, 

kiállítások látogatása rendszeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttémák bővülnek az óvodás gyermekek 

életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése körében. 

megfelelően valósult meg.  

 

A Nagykunság, Karcag nevezetességeinek, 

természeti – és épített értékeinek 

megismerésére az élményszerző séták, 

kirándulások alkalmával volt lehetőségük a 

gyermekeknek  

Városunk múltját, a kunok életét és a 

Nagykunság értékeit helytörténeti 

kiállításokon múzeumpedagógiai módszerek 

segítségével, játékos tevékenységeken 

keresztül fedezték fel óvodásaink. 

Az élményszerzések között szerepelt a helyi 

kismesterek, népi iparművészek felkeresése, 

a Kunlovardában az őshonos állatok 

megtekintése, Déryné Kulturális, Turisztikai 

Sport Központ és Könyvtár, Györffy István 

Nagykun Múzeum, , Szélmalmi Fogadóház, 

Szélmalom, Tájházak látogatása. 

Projektekhez kapcsolódóan helyi alkotók 

alkotásaival ismerkedtek meg a gyermekek: 

Tyukodi László fafaragó, Tyukodi Lászlóné 

gyöngyfűző, Tóth István kovácsmester 

iparművész, Dávid-Kiss Borbála kosárfonó, 

Fejes Lászlóné csipkeverő, Pincésné Soós 

Gyöngyi kunhímző, Kőrösi István íjász, 

bőrdíszműves A bemutatók alkalmával 

lehetőséget teremtettek óvodásaink számára, 

hogy kipróbálják mesterségüket, 

eszközeiket, technikájukat. velük együtt 

átéljék az alkotás örömét. 

Az intézményen belül bemutatott projektek 

átadása- átvétele, a saját nevelési 

gyakorlatban. A helyi sajátosságokat szem 

előtt tartva igyekeztek az 

óvodapedagógusok minél változatosabb 

projekt témákat megvalósítani a nevelési év 

során. A témák kiválasztásánál figyelembe 

vették a gyermekek életkori sajátosságát, 

érdeklődését, meglévő tudását, ismereteit. 

Az eddig jól működő, a gyermekek számára 

sok élményt adó projektek az idei nevelési 

évben is sikeresen megvalósultak 

(T17:”Lovas vagyok, hej!”, Jókai: Szüret, 

Dirmeg – dörmög a medve, Kuthen: 
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Magyar tanya, Zöldfa – Mihály nap, Márton 

nap) 

Új projektként került bevezetésre a Táncsics 

krt. 17. óvodában a Könyv projektet, 

melynek célja a könyvek iránti érdeklődés 

felkeltése, az olvasóvá nevelés 

megalapozása, az olvasás iránti vágy 

felkeltése. 

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

valamennyi óvodapedagógus belső igényévé válik 

Operatív célok Feladatok a 2017-2018-asévben  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése 

valósuljon meg 

 

 

 

 

 

 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken 

való részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező pedagógus továbbképzések 

teljesítése a Beiskolázási tervnek 

megfelelően megvalósult. 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai 

Oktatási Központ által szervezett 

továbbképzések igénybevétele ingyenesen 

biztosított volt, azokon lehetőség szerint 

részt vettünk  

 

Az EFOP 3.1.1.-14-2015-

00001Kisgyermekkori nevelés támogatása 

kiemelt európai uniós projekt keretében 

 részt vettünk 30 órás képzéseken annak 

érdekében, hogy csoportjainkban minél 

magasabb színvonalon valósítsuk meg a 

hátránykompenzációt, minél 

élménygazdagabb óvodai életet biztosítsunk 

az óvodánkba járó gyermekek számára. 

Nevelőközösségünk a folyamatos megújulás 

érdekében az önképzést, az egymástól való 

tanulást fontosnak tartja, ennek érdekében 

belső képzéseken, bemutató és 

munkaközösségi foglalkozásokon, 

konferenciákon lehetőséghez mérten részt 

vettek gazdagították módszertani 

kultúrájukat. 

A módszertani kultúra fejlődését szolgáló 

lehetőségeket figyelemmel kísértük, és a 

téma iránt érdeklődő, vagy az adott területen 

fejlődni kívánó óvodapedagógusokat 

értesítettük, részvételüket támogattuk. 

Oktatási Hivatal – Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

EFOP 3.1.3 Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési program és 
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Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési 

gyakorlatunkba 

  

eszközrendszer képzéseken és felkészítésen 

a Kinizsi, Kuthen úti, SZIM, Takács Péter 

úti és a Zöldfa úti óvoda óvodapedagógusai 

vettek részt. 

 

A Kuthen úti óvodában és a Zöldfa úti 

óvodában 2 óvodapedagógusnál valósult 

meg a szaktanácsadást. 

 

Jó gyakorlatok adaptálására a nevelési év 

folyamán nem került sor.  

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 2017-2018-as évben  

Eredményes gyakorlatainkat intézményi 

nevelőközösségen belül és a térségben 

megismertetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb megvalósított jó gyakorlataink 

dokumentálásra, bemutatásra kerülnek. 

 

 

Az óvodapedagógusok szakmai napok, 

bemutató foglalkozások alkalmával 

bemutatták jó gyakorlataikat, kipróbált új 

módszereiket, mellyel gazdagították az 

érdeklődők módszertani kultúráját, 

megteremtették az egymástól való tanulás 

lehetőségét, szakmai tapasztalatcserét:  

JNSZ Megyei Oktatási Központ Őszi 

Pedagógiai Napok keretében: 

Székhely: „Lovas vagyok, hej! A paripám 

pej!” projektzáró rendezvény 

Az EFOP 3.1.1.-14-2015-

00001Kisgyermekkori nevelés támogatása 

kiemelt európai uniós projekt keretében 

Jókai úti óvoda: Szülők bevonásának 

újszerű lehetőségei, Zenei 

tehetséggondozás. 

Kinizsi úti óvoda: Hátrányos helyzetű 

gyermekek esélyteremtése. Egyéni 

bánásmód, differenciálás vegyes csoportban 

Kuthen úti óvoda: Különleges bánásmódot 

igénylő (SNI, BTMN kiemelten tehetséges 

gyermekek) együttnevelése az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai programba. 

Táncsics krt. 19. óvoda: Játék, szabadjáték 

szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai programba. 

 

A jó gyakorlatok akkreditálásának 

folyamata vezetői támogatással valósult 

meg. 

Az intézményben a már hagyományként 
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Megvalósított jó gyakorlataink akkreditálásra 

kerülnek. 

 

Újabb tevékenységi területek a jó 

gyakorlataink között. 

működő tevékenységek, programok 

felülvizsgálata megtörtént, ezt követően a jó 

gyakorlat szempontrendszere alapján 

elkészült a dokumentációjuk, melyek a 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett Tavaszi Pedagógiai Napok 

rendezvénysorozat során kerültek 

bemutatására:  

 „Kelj fel Jancsi!” játékos ügyességi 

vetélkedő 

 „Játszd újra!” kreatív alkotó 

kiállítás,  

 „Ügyeskedj a kerékpároddal!”- 

kerékpáros ügyességi vetélkedő, 

 Barangoló 

Az újonnan megvalósított jó gyakorlatok 

dokumentálása folyamatosan valósul meg.  

 

Akkreditációra nem volt lehetőség a 

nevelési év során. 

 

Az intézményen belül az 

óvodapedagógusok innovációs 

törekvéseinek támogatása, szakmai 

programok, projektek, újszerű eljárások 

kidolgozására ösztönzése. 

5. Rendszeresen és eredményesen működnek az intézményen belüli szakmai 

együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés 

területeken, melyek megyei, járási, térségi szinten szélesednek. 

Operatív célok Feladatok a 2017-2018-as évben  

Szakmai munkaközösségeink folyamatosan 

működnek a pedagógiai program eredményes 

megvalósítása érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek 

megfelelően kapcsolódtak be a szakmai 

munkaközösségekbe, melyben aktív 

részvételükkel, tudatos pedagógiai 

munkájukkal elősegítették a pedagógiai 

programban megfogalmazott célok 

megvalósulását. Aktív részvételükkel, 

kreatív ötleteikkel segítették a 

munkaközösség munkáját, miközben a 

szakmai tapasztalatok megosztásával, 

programok szervezésével gazdagították 

módszertani kultúrájukat, színesítették az 

intézménybe járó gyermekek mindennapjait. 

Minden kolléganő részt vett legalább 1 

munkaközösség munkájában.  

 

Szeptember, január, április hónapban a 
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együttműködése rendszeresen megvalósul. 

 

 

 

 

Tehetség területenként a tehetség 

műhelyvezetők együttműködése feladat 

orientáltan működik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Oktatási Központ 

tevékenységi körét, az intézmény 

létrehozásának célját megismerjük, szakmai 

együttműködésben részt veszünk. tanácsadók 

közreműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szaktanácsadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkaközösségek munkájának 

megismerése, programok egyeztetése, 

összehangolása, az együttműködési 

lehetőségek feltárása megtörtént 

. 

Az azonos területen működő 

tehetségfejlesztő műhelyeket vezető 

óvodapedagógusok több alkalommal 

műhelymunka keretében megosztották 

tapasztalataikat, ezzel is elősegítve, hogy 

intézményünkben minél magasabb 

színvonalon tudjuk fejleszteni a 

tehetségígéretes gyermekek kiemelkedő 

adottságait. 

A tagóvodákban a tehetséggondozó 

műhelyvezetők több alkalommal szerveztek 

a tehetségígéretes gyermekek számára lazító 

és gazdagító programokat. 

Oktatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Oktatási Központ 

Bázisintézményeként a kapcsolattartás és az 

együttműködés a nevelési év során. 

rendszeres volt  

Az őszi és a tavaszi pedagógiai napok 

keretében vállaltuk a jó gyakorlataink 

bemutatását a tudásmegosztás, mások 

módszertani kultúrájának gazdagítása 

érdekében. 

Molnárné Oros Csilla a POK 

szaktanácsadója, feladatainak elvégzésére a 

jogszabályoknak megfelelően a hét 1 

munkanapján az intézményben a 

munkavégzés alól mentesítve volt 

(csütörtök). 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás 

igénylése megtörtént. A Kuthen és a Zöldfa 

úti óvodában egy-egy óvodapedagógus 

esetében valósult meg szaktanácsadói 

látogatás minősítési eljárás előtt. 

Tematikus szaktanácsadáson vettek részt 

azok az óvodapedagógusok, akik a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

ellátása iránt elhivatottak, pedagógiai 

munkájukat fejleszteni kívánják ezen a 

területen. 
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Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal az 

együttműködés keretében tehetségnapok, 

szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

 

 

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

működésének elősegítése, feladatainak 

koordinálása 

Romhányi Sándorné és Balajtiné Sütő 

Margit szaktanácsadók intézményen belül 

igény szerint látták el feladatukat. 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal 

szoros kapcsolatot ápolunk. Ebben a 

nevelési évben közös programot nem 

valósítottunk meg, de az OOTT 

rendezvényein rendszeresen részt vettünk, 

működését támogattuk.  

 

 

A 2017 áprilisában benyújtott, a Nemzeti 

Tehetség Program által hirdetett pályázat 

sikeres elbírálásban részesült. A nevelési év 

során több szakmai program valósult meg 

ennek tükrében. A KTTT honlapját 

folyamatosan bővítettük, frissítettük. 

Szakmai napot rendeztünk, 3 településen 

segítettük a köznevelési intézmények 

tehetségpont regisztrációját. Team 

munkákat szerveztünk, illetve lehetőséget 

teremtettünk 2 alkalommal arra, hogy a 

tehetséggondozó műhelyeinkbe járó 

gyermekeink bemutatkozhassanak. 

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

óvodáink, valamennyi óvoda váljon „Zöld Óvodává”. 

Operatív célok Feladatok a 2017-2018-asévben  

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való részvétel 

Ebben a nevelési évben Zöld Óvoda cím 

elnyeréséhez nem kellett benyújtani 

pályázatot, azonban minden tagóvoda a 

Zöld óvoda kritériumrendszert szem előtt 

tartva végezte nevelő munkáját. 

Bekapcsolódtunk városi és országos szintű 

környezetvédelmi programokba: Európai 

Hulladékcsökkentési hét. 

„Előzd meg a tüzet” plakát kihelyezésével 

felhívtuk az óvodákba látogatók figyelmét a 

helyes és biztonságos tűzrakás fontosságára. 

A Táncsics krt. 17. óvoda részt vett a 

Biztonságos Óvodai Programban, melynek 
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során a gyermekek interaktív játékokon 

keresztül mélyítették a biztonságos 

közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. 

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesülettel 

együttműködve részt vettünk a 

Földművelésügyi Minisztérium által nyert 

pályázat „Szemléletváltás a lakossági 

hulladékkezelés témakörében rendezvény” 

környezettudatos szemlélet alakítását 

szolgáló eszközök elkészítésében és két 

alkalommal a program megvalósításában. 

 

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

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok a 2017-2018-asévben  

A belső ellenőrzések, értékelések feltárják az 

erősségeket és az egyéni fejlődési 

lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezetői ellenőrzések megvalósítása a 

külső ellenőrzés, értékelés standardjaihoz 

igazítva valósultak meg. Az 

óvodapedagógusok látogatását követően a 

megbeszélések alkalmával 

megfogalmazódtak az erősségek és a 

fejleszthető területek az egyéni fejlődés és a 

magas színvonalú szakmai munka 

érdekében. 

Az óvodapedagógusok önértékelése az 

Önértékelési kézikönyv és az 5 éves 

önértékelési program alapján valósult meg. 

Az óvodapedagógusok az önértékelés végén 

a vezető javaslatát figyelembe véve 

elkészítették a fejlesztési tervüket.  

Az önértékesben részt vett: Molnárné Győri 

Erika, Gyökeres Éva, Sántháné Karászi 

Julianna, Nagyné Pusztai Tünde, Galsi - 

Nagy Andrea, Vadainé Boros Beáta, Tóthné 

Török Judit, Gyarmati Adrienn, Csapóné 

Horváth Marianna, Spisák Dezsőné. 

Intézményi önértékelő team tagjai a 

mesterpedagógus Gulyás Ferencné, 

Molnárné Oros Csilla;  

Andrási Tiborné, Kunné Nánási Mónika, 

önértékelési csoport vezetője: Szabóné 

Szentesi Mária. 

2018. február 21-én zajlott le az intézményi 

tanfelügyelet. A tanfelügyeleti ellenőrzés 

eredménye alapján a szakértők valamennyi 

területen meghatározták a kiemelkedő 
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Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

Vezetés részvétele az önértékelési 

tevékenységben. 

 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások 

igénybevétele. 

 

területeket, melyeket nagy elismeréssel 

taglaltak. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató szerepe 

folyamatos volt az év során. Szükség esetén 

szakmai tanácsokkal látták el az 

óvodapedagógusokat, segítették a 

gyakornokok munkáját.  

 

A vezetés az önértékelési tevékenységben 

irányító és megvalósító tevékenységet 

folytatott, az önértékelési tevékenység során 

megjelölte a feladatokat, koordinálta a 

tevékenységet, ellenőrizte, segítette a 

megvalósulást 

 

POK által biztosított szaktanácsadást 

igénybe vettük. Támogató szerepük a 

pedagógusok módszertani megújulásában 

érvényesült. 

8. A tehetséges, képzett óvodapedagógusok tehetségműhelyek vezetésébe 

bekapcsolódnak, valamennyi nagycsoportos gyermek bevonása a tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok a 2017-2018-asévben  

A tehetséggondozás megvalósítása valamennyi 

óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását 

az óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végezték. 

26 tehetségműhelyben valósult meg a 

nagycsoportos gyermekek 

tehetséggondozása. Nyelvi, testi- 

kinesztetikus, térbeli – vizuális, zenei, 

természetismereti és logikai területeken. 

A tehetségműhely megvalósításához az 

óvodapedagógusok számára a szükséges 

feltételek biztosítottak volta, hogy a 

gyermekek kiemelkedő adottságait 

kibontakoztassák.  

 

Az óvodapedagógusok beállítódásuknak, 

speciális képességeiknek megfelelően 

hozhattak létre tehetséggondozó 

műhelyeket, melyet az intézmény vezetése 

támogat, és lehetőséget biztosít számukra a 

bemutatkozásra, a pályázatokba való 

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

adnak tudásuk átadására, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásainak 

megismertetésére mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollegáknak 

Operatív célok Feladatok a 2015-2016-os évben  

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öt főiskolai hallgató mentorálása valósult 

meg az intézményben. A mentori 

feladatokkal megbízott óvodapedagógusok 

segítették a hallgatókat abban, hogy minél 

magasabb színvonalon sajátítsák el a 

pedagógiai, nevelői munkát, képesek 

legyenek alkalmazni az elméletben 

megszerzett ismereteket.  

 

Táncsics krt. 17. úti óvoda: Ábrahám Anett 

2. éves levelező hallgató –– Mentor: Nagy 

Tiborné  

Jókai úti óvoda: SeresnéBődi Viktória 1. 

éves levelező hallgató – Mentor: Romhányi 

Sándorné,  

Kuthen úti óvoda: Rapi Angéla 2. éves 

hallgató – Mentor: Nagyné Pusztai Tünde 

Táncsics krt. 19. úti óvoda: Buzalka - Nagy 

Anna 1. éves levelező hallgató –– Mentor: 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Zöldfa úti óvoda: Lázárné Popovics Anikó 2 

éves levelező hallgató 

Mentor: Harsányiné Szabó Ilona 

 

A nevelési évben, intézményünkben 

szeptembertől 2 fő, márciustól 1 fő 

gyakornok kezdte meg óvodapedagógusi 

tevékenységét. 

 

SZIM óvoda: Szentesi Nelli 

óvodapedagógus – mentor: Szabóné 

Szentesi Mária  

Táncsics krt. 19. óvoda: Jámbrik Vivien 

óvodapedagógus – mentor Kunné Nánási 

Mónika 

Táncsics krt. 17. Erdei Krisztina 

óvodapedagógus, mentor: Andrási Tiborné 

 

A mentorok a gyakornokok szakmai 

fejlődését, tapasztalatait, ismereteit, 

gyarapodását segítették a példamutató 

gyakorlati bemutatóval, a dokumentálás, ill. 

a gyakorlati munka megismertetésével. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt 
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Bemutató foglakozások tartása 

dokumentumok vezetése naprakészen 

megvalósult. 

 

Gyakorlati bemutató foglakozások a 

módszertani megújulást, az egymástól való 

tanulást elősegítették. 

 

Székhely:  

POK – Őszi Pedagógiai Napok: 

„Lovas vagyok hej! A paripám pej!” 

Projektzáró rendezvény bemutatása az 

érdeklődő óvodapedagógusok számára. 

POK – Tavaszi Pedagógiai Napok - MIEO- 

Óvodapedagógiai Napok: 

Logikai tehetséggondozó területen 

Kovácsné Czigle Erika a Logi - kuckó 

tehetséggondozó műhelyben Tündérkerti 

mese c. projekten keresztül mutatta be, 

hogyan fejleszti a gyermekek logikus 

gondolkodását táblajátékok alkalmazásával. 

Az intézményben megvalósuló jó 

gyakorlatok bemutatása: 

Nagy Tiborné: Játszd újra! Kreatív 

alkotások kiállítása 

Andrási Tiborné: 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” kerékpáros 

vetélkedő. 

 

Jókai úti óvoda 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Bázisintézménye 

Kisgyermekkori nevelés támogatása 

Vezette: Molnárné Győri Erika  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Tavaszi Pedagógia Napok 

keretében a zenei tehetséggondozó 

műhelyben „Tavaszi zsongás” bemutató 

foglalkozás 

Vezette: Molnárné Győri Erika 

„A Föld, ahol élünk” környezet tevékeny 

megismerése  

Vezette: Romhányi Sándorné és Szalókiné 

Kovács Erzsébet 

Kinizsi úti óvoda 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Őszi Pedagógia Napok 

keretében Fejlesztő foglalkozás tartása 

BTMN-s gyermekek számára.  

Vezette: Molnárné Oros Csilla 

 

EFOP 3.1.1 „Kisgyermekkori nevelés 

támogatása” projekt keretében Egyéni 

bánásmód, differenciálás  

Vezette: Molnárné Oros Csilla, Migácsné 

Erdei Gyöngyi 

 

Kuthen úti óvoda : 

Madarász Imre Óvodapedagógia Napok 

keretében a „Tanya” című bemutató 

foglalkozás. Vezette: Balajtiné Sütő Magit 

és Galsi-Nagy Andrea. 

 

SZIM: úti óvoda 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Őszi Pedagógia Napok 

„Komposzt ünnep” 

Vezette: Szabóné Szentesi Mária 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ Tavaszi Pedagógia Napok 

„Játék a hulladékokkal” 

Vezette: 

Szabóné Szentesi Mária 

Szentesi Nelli 

 

Táncsics krt. 19 óvoda:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ – Tavaszi Pedagógiai 

Napok keretében  

„”Gurulj labdám!” játékos tartásjavító torna 

Vezette: Gyulainé Nagy Zsuzsanna és 

Kovácsné Vadai Viktória valamint 

 „Süss fel nap! –Szent –György 

nap!”környezet tevékeny megismerése 

témakörben tartottak bemutató foglalkozást. 

Vezette: Kunné Nánási Mónika, 

Rauschemberger Gáborné, Jámbrik Vivien 

Zöldfa úti óvoda: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
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Oktatási Központ – Tavaszi Pedagógiai 

Napok keretében  

Harsányiné Szabó Ilona és Kása Henrietta 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyteremtése. Egyéni bánásmód, 

differenciálás vegyes csoportban.  

 

3.2.1. A gyermekvédelmi munka 

 

Célunk: 

 

Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan 

érintik, illetve veszélyeztetik. Egyéni képességek differenciált fejlesztése, fejlődésük 

elősegítése. 

Megvalósult feladatunk: 

 

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

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

egyéni, személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk. 

A szülőkkel való közvetlen viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és 

fejlesztéssel igyekszünk a gyermekek fejlődését segíteni. Ez a segítség kiegészül a 

pszichológus, segítő közreműködésével is. 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai: 

 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi – lelki 

bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

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

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

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

valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek 

feltérképezése, adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a hatóság kérésére, a 

pedagógiai munka koordinálása.  

A tagóvodánként megbízott gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi 

feladatokat és kapcsolatot tartanak a családsegítő szolgálattal, az óvodapszichológussal, a 

Szakértői Bizottsággal. 

 

Az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős évente egy alkalommal értékelik a 

gyermekvédelmi munkát, az intézményvezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják. 

 

Gyermekvédelmi munkatervben meghatározott céljainkat, feladatainkat, melyet 

hónapokra lebontottunk. 

 

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

szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző 

intézményekkel (Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat, Járási Hivatal 

Gyámügyi Osztálya és Hatósági Osztálya, Gyermekjóléti Szolgálat stb.), 

szakemberekkel. 

 

Feladatok 

 

 minden gyermekre kiterjedő figyelem, a megfelelő ellátás biztosítása az óvoda 

részéről, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

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

kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

Szeptember 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, veszélyeztetett gyermekek számbavétele, 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, 

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése, 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben. 

 

Október 

 családlátogatások lebonyolítása, 

 megbeszélés, időpont egyeztetés a védőnővel, 

 folyamatos kapcsolat a szakemberekkel, óvodapszichológussal, logopédussal, 

gyógypedagógussal. 

 

November 

 aktuális feladatok ellátása, 

 felmerülő problémák megoldása. 

 

December 

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

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

logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus)  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése. 

 

Január 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre, 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok 

feltérképezése, 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok 

végzése. 
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Február 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról. 

 aktuális feladatok ellátása. 

 

Március 

 szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban, 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról. 

 

Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése (szükség 

esetén), 

 a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

 

Május 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése, 

 éves beszámoló elkészítése, 

 tájékoztatás nyújtása a fejlesztő, kézműves és környezetvédelmi táborokról 

 
Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 

 Táncsics krt. 17. Székhely  Kovácsné Czigle Erika 

 Csokonai úti óvoda   Lövei Gáborné 

 Jókai úti óvoda   Kis Anikó Krisztina 

 Kinizsi úti óvoda   Farkas Jánosné 

Ökrösné Kara Judit 

 Kuthen úti óvoda   Sántháné Karászi Julianna 

 SZIM óvoda    Tóthné Török Judit 

 Takács P. úti óvoda   Vadai Gyuláné 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Rauschenberger Gáborné 

 Zöldfa úti óvoda   Csapóné Horváth Marianna 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

108 

 

Óvoda Veszé-

lyezte-

tett 

Hátrá-

nyos 

HHH Hatósági intézkedések, segítség kérése szakemberektől 

(szakszolgálat, stb.) 

Családlátogatások 

Székhely 

Kovácsné 

Czigle Erika 

0 4 3 Családlátogatások – minden család és szükség szerint 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag:1 fő 

Csokonai 

Lövei Gáborné 

0 2 3 Családlátogatások – 5 eset 

 
Jókai 

Kis Anikó 

Krisztina 

0 2 4 Családlátogatások – mindenkinél megtörtént 

Kinizsi 

Ökrösné Kara 

Judit 

Farkas Jánosné 

16 1 60 Családlátogatások száma - 70 alkalom 

Gyámügy: 2 alkalom 

Gyermekjóléti: 1 esetmegbeszélés, 13 jellemzés  

Szabálysértési eljárás 1 esetben 

Kuthen 

Sántháné 

Karászi Julianna 

0 7 54 Családlátogatások száma – 145 alkalom 

Gyermekjóléti Szolgálat: 1 alkalommal 

SZIM 

Tóthné  

Török Judit 

2 3 11 Családlátogatások száma –15 alkalom 

Gyermekjóléti: 1 jellemzés 

Takács P. 

Vadai Gyuláné 

3 6 28 Családlátogatások száma – 79 alkalom 

Gyermekjóléti Szolgálat 5 eset 

Táncsics krt. 19. 

Rauschenberger 

Gáborné 

0 4 14 Családlátogatások – 81 alkalom 

Gyámhivatal 1 fő 

Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő 

Zöldfa 

Csapóné 

Horváth 

Marianna 

2 1 29 Családlátogatás - 70 alkalom 

Gyámügy: 1 esetben 

Gyermekjóléti Szolgálat: 7 fő 

Összesen 23 30 206  

 

 

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 felelősnek és az intézményvezetőnek. A táblázatban 

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

gyermekvédelem területén, a problémákra megtaláltuk a megoldási módokat. 

 A nyári szünidei étkezést az önkormányzat biztosította a rászorult gyermekek számára 

a tavaszi és nyári szünet alatt. 

 A gyermekvédelmi munkát segítette az óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus. 

A gyermekvédelmi munkaközösség ez évi munkája nagyon tartalmas volt. 
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3.2.4. Cigány nevelés feladatai a programban tervezettek iránymutatásával. 

 

Célunk:  

 

Családi nevelést kiegészítve, a gyermekek szociális beilleszkedésének segítése. 

A cigány kultúra hagyományápolása, annak megismertetése az óvodás korosztállyal. A 

nemzetiségi identitástudat kialakítása és fejlesztése. Kompenzáljuk a családi nevelés 

hiányosságait, segítsük őket szociális beilleszkedésük során, biztonságérzete nyújtsunk 

számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönzi társas 

kapcsolataik pozitív alakulását, a másság elfogadását.  

 

Feladatok megvalósítása: 

 

 Nevelőmunkák során figyelembe vesszük a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelveit. 

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

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

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

 A gyermekek döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve 

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

lemaradás mértékének megállapítása. 

 A fejlesztés egyénileg és mikrocsoportos formában történik, dokumentálása a 

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

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

érzelmi – szociális – értelmi – nyelvi nevelés területei. 

 Tagintézményeik nevelési gyakorlata magában rejti a cigány származású gyermekek 

differenciált fejlesztésének lehetőségeit, mely az egyéni fejlesztésre épülő.  

 A cigány nemzetiségi nevelés és értékközvetítés magyar nyelven folyik. 

 

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

3 2 8 72 55 12 33 14 33 232 

 

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

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

szokások kialakítása, a társas együtt élés szabályai. 

Az értelmi képességek fejlesztésére az egyéni és mikro csoportos formában, játékos 

módszerekkel történő foglalkoztatás volt a legeredményesebb. A hátránykompenzáció és 

tehetségfejlesztés egyaránt fontos feladat volt a nevelési év során.  A tehetséggondozó 

műhelyekbe természetesen bekerültek a cigány gyermekek is. 

Az intézményben megvalósuló óvodai nevelés során a gyermekek számára biztosított az 

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

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

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

valamennyi óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, vezető tevékenyen vesz részt, a 

kapcsolattartás magas szintjén együttműködve a szülőkkel, intézményünk fenntartójával, 

külső partnerekkel. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásunkat 

közösen megújítottuk, szakmai programjaink, rendezvényeink alkalmával konzultálunk a 

közös feladatainkról. 
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A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére beszámolót készítetünk 2018 áprilisában a 

„Környezeti nevelés feltételiről, eredményeiről a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelésében” címmel, melyet a testület egyhangúan elfogadott. 

 

3.2.5. Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása 

 

Célunk: 

 

Az integráló környezet megteremtése, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek átfogó 

képességfejlesztése, beilleszkedésük támogatása, az atipikus fejlődésmenetet mutató sajátos 

nevelési igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs foglalkozásainak; beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásainak megszervezése 

a hatályos jogszabályoknak 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 dokumentálása, valamint az egyéni fejlesztési terv 

felülvizsgálata, módosítása. 

 Az SNI gyermekek erősségeinek feltérképezése, tehetségígéretek felismerése. 

 A kapcsolattartás és együttműködés megvalósult a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint az országos illetékességű szakértői 

bizottságokkal, szakorvosokkal, a gyermekvédelem szakembereivel.  

 Komplex szakértői alap- és felülvizsgálatok, iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó vizsgálatokat kezdeményezése megtörtént. 

 Az integráltan nevelt gyermekek családjainak támogatása folyamatos volt 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma óvodánként 

 

 
 

 

A 2017-2018-as nevelési évben az októberi statisztika szerint 28 SNI gyermek integrált 

nevelése zajlott intézményünkben. A szorgalmi idő végére a komplex szakértői vizsgálatok 

eredményei alapján 31 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 

Csatári Éva Szurdopedagógus Megállapodási szerződés 2 

Homoki Judit logopédus, 

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája szak 

Főállás 20 

Kolozsvári Ernőné logopédus, 

oligofrén 

pedagógus 

Megbízási szerződés 10 

Komlósi Andrea Tiflopedagógus Megbízási szerződés 2 

Kunné Monoki Andrea Szurdopedagógus Megbízási szerződés 2 

Ökrösné Sajtos Anett Tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája, 

pszichopedagógia 

Megbízási szerződés 8 

Vincze Dóra Szomatopedagógus Megbízási szerződés 2 

1 
3 

3 

2 

7 
2 

2 

4 

7 

Székhely-1

Csokonai-3

Jókai-3

Kinizsi-2

Kuthen-7

SZIM-2

Takács-2

Táncsics krt.19- 4

Zöldfa-7
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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 részéről N. Gy. 2005. XI. 28.) 

- Egyéni fejlesztési terv 

- Értékelőlap az egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozások eredményeiről 

 

Minden tagóvoda megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik, a jogszabályban meghatározott 

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

tagóvodájában történik, egy – két esetben azonban előfordult, hogy a szülőknek a 

csoportalakítás, az óraszámok optimalizálása miatt, vagy a megfelelő feltételek (tornaterem) 

miatt más tagóvodába kellett vinniük gyermeküket 

A 2018-2019-es nevelési év elején 11 sajátos nevelési igényű gyermek kezdi meg általános 

iskolai tanulmányait, így a létszám 19 főre csökken. A következő nevelési évre beiratkozott 

három éves életkorú gyermekek közül egy gyermek érvényes szakértői véleménnyel érkezik 

az intézménybe, valamint jelenleg 3 gyermek vizsgálata van folyamatban 

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

szakemberek és az óvodapedagógusok között folyamatos volt a kommunikáció, egymás 

segítése, a gyermekek optimális fejlődése érdekében.   

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

vállalnak a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében is. 

 

3.2.6. BTMN gyermekek 

A mindennapi munkában a Pedagógiai Programban meghatározottak érvényesültek. 

 

A fejlesztő tevékenységek célja a komplex (mozgás, beszéd, szociabilitás, adaptív 

viselkedés) képességfejlesztés, az átmenetileg hiányosan vagy eltérően működő funkciók 

fejlesztése, a hátránycsökkentés valamint a tankötelezettség idejére az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség elérése.  

 

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

képességstruktúrájának kiegyenlítése, illetve a képességek, készségek megerősítése 

annak érdekében, hogy a gyermekek tanköteles koruk elérésére pótolni tudják a 

különböző területen meglévő elmaradásaikat. 

 

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 
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 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 

szakszolgálat, szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően történt. 

 

Fejlesztőpedagógus Képzettség Foglalkoztatási 

jogviszony 

Ellátott BTMN 

gyermekek száma 

Homoki Judit gyógypedagógus - 

logopédus, 

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája szak 

Főállás 3 

Kása Henrietta Fejlesztő 

óvodapedagógus 

Főállás 5 

Kunné Nánási Mónika Fejlesztő 

óvodapedagógus 

Főállás 4 

Lövei Gáborné Fejlesztő 

óvodapedagógus 

Főállás 2 

Molnárné Oros Csilla 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 

 

2017-2018-as tanév októberi statisztikája alapján 7 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük az 

évet. A szorgalmi idő végére az új vizsgálatok alapján 16 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 2018-2019-es 

nevelési évben általános iskolai tanulmányaikat, így a szorgalmi időszak kezdetén 11 BTMN 

gyermek lesz az intézményben.  
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Ez a szám a nyári időszakban elvégzett felülvizsgálatok eredményeinek tükrében, valamint a 

nevelési tanácsadás szűrővizsgálatai alapján 2018. szeptember 1-ig változhat.  

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

gyógy-, illettve 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) 

 

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 üteméhez igazodva. A fejlesztési tervek elkészítésének alapja a 

szakértői vélemény, a pedagógiai célú megfigyelés volt. Az óvoda-, fejlesztő-, és 

gyógypedagógusok együttműködése, a fejlesztés tervezésében és kivitelezésében, valamint az 

eredmények értékelésében folyamatosan történt. A fejlesztésről, annak eredményeiről a 

gyermekek szülei folyamatos tájékoztatást kaptak, annak értékelése a nevelési évben két 

alkalommal valósult meg. 

3.2.7. Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 

 Az óvodai egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése az 1997. évi LXXXIII. tv. 

10. §. b, valamint a 26/1997 (IX.3.) NM rendelet és 51/1997 (XII. 18.) NM rendelet 

alapján 

 gyermekorvosi, 

 fogorvosi vizsgálat. 

 

A gyermekek fogászati szűrése megtörtént.  

A Székhely és a tagintézményeknek megfelelően a védőnők rendszeres látogatták az 

óvodákat, végezték a gyermekek szűrését, tisztasági vizsgálatokat. Igény esetén szükség 

szerint a védőnők az óvoda vezetője kérésére is tisztasági ellenőrzéseket tartottak a 

fejtetvesség miatt. A védőnőkkel kapcsolatunk minden óvodában jó, számíthatunk 

segítségükre, tanácsaikra.  

 

Megvalósult a folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel.  

 

 A súlyos 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 

különíteni, szülőjét értesíteni, mielőbb hazabocsátani. 

 amennyiben a megbetegedések halmozottan, vagy súlyos formában fordulnak elő egy 

adott közösségben, pl.: óvodai, fejlesztő csoportban azonnal értesíteni kell az óvoda 
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orvost/védőnőt, aki megteszi a szükséges intézkedéseket (pl.: Népegészségügyi 

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

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk az influenza terjedése elleni védekezésre, jelentési 

kötelezettségünket betartottuk. 

 

3.2.8.Tartásjavító – és lábstatikai torna 

 

Célunk: 

 

A preventív mozgásgyakorlatok végzésével az enyhe fokú mozgásszervi elváltozások 

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

deformitások súlyosbodásának megelőzése. 

A káros hatások és folyamatok kiküszöbölése, megállítása. 

Az egészség megőrzése, megóvása. 

 

Megvalósult feladatok: 

 

 Valamennyi tagintézményünkben mozgás prevenciós csoportokat szerveztünk a 

gyermekek számára, ahol speciális módon (differenciáltan, egyénre szabottan) játékos 

mozgásokat végezhettek a teremben és szabad levegőn a mozgásszervi elváltozások 

megelőzése érdekében. 

 Az összes szervek-szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása. A gyermeki 

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

kedvező befolyásolása. 

 A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek, mozgáskészségének, 

mozgáskultúrájának fejlesztése, a mozgásigényének felkeltése, kielégítése valamint a 

személyiség akarati tényezőinek alakítása. 

 

 A tartásjavító- és lábstatikai torna legfontosabb gimnasztikai gyakorlatai izmokra 

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

relaxációs gyakorlatok alkalmával. 

 

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

 Székhely, Táncsics krt. 17. Nagy Tiborné 

 Csokonai úti óvoda  Konczné Pecze Margit  

 Jókai úti óvoda  Popovicsné Nagy Mária 

 Kinizsi úti óvoda  Gyökeres Éva 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

 SZIM óvoda   Sánta Szilvia 

 Takács P. úti óvoda  Balogh Sándorné 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 Zöldfa úti óvoda  Kása Henrietta 
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Ebben a nevelési évben a nagycsoportos gyermekek szűrését a gyermek háziorvosok 

végezték. 

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

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

intézményünkben 109 gyermekkel foglalkoztak. 

A gyermekek ellátása intézmény szinten 

 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök 

Székhely 

Nagy Tiborné 

10 Tornaszoba 

 

szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák 

tornabotok, kötelek – körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, bady – roll, 

székek, tornapad, tornakarika, Greiswald 

szer 

Csokonai 

Konczné Pecze 

Margit 

14 Csoportszoba Ugrókötél, bot, karika, labdák, babzsákok, 

körkötél, kendő, padok, szőnyeg, polifon, 

kétfunkciós talp játék, billenő rács 

Jókai 

Popovicsné 

Nagy Mária 

10 Csoportszoba  Változatos eszközök 

 

Kinizsi 

Gyökeres Éva 

13 Csoportszoba 

időnként az 

udvaron is 

Változatos eszközök 

 

Kuthen 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Nagy Anna 

 

10 

 

10 

Tornaterem 

 

Változatos eszközök 

gyermekjoga alapjainak megismertetése 

tornapad, greiswaldol, zsámoly, karika, 

óvodai kerékpárok, 

papír, kötelek, babzsák, szalagok, labdák 

SZIM 

Sánta Szilvia 

9 Tornaszoba Pad, babzsák, labda, kötél, karika, 

talpmasszírozó szőnyeg, félgömb, 

bújócső, tornabot, szalag, masszírozó 

labda 

Takács P. 

Balogh Sándorné 

14 Tornaszoba 

időnként az 

udvaron is 

tüskelabda, szivacslabda, a különböző 

méretű és anyagú labdák, kötelek, padok, 

babzsákok, karikák, kendők, szalagok, 

ceruza, szalvéta, papír zsebkendő, 

különböző egyensúlyfejlesztő eszközök 

stb. 

Táncsics krt. 19 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

12 Tornaszoba Body-roll nagylabdás gyakorlatok, 

medicinlabdák, 

Tornaszerek, labdák 

Zöldfa 

Kása Henrietta 

8 Csoportszoba Szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák, 

tornabotok, kötelek, körkötél, billenő 

rácshinta, labda, léggömb, bady-roll, 

székek, tornapad, tornakarika, Greiswald 

szer. 

Összesen 110   
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Mind a lábstatikai, mind a testtartás szempontjából legfontosabb feladat a tornagyakorlatok 

végzésére a testrészeket tartó és mozgató izmok mobilizálása – nyújtása, a helyes 

légzéstechnikák magtanítása. A feladatok végzése elsősorban tehermentesített helyzetben 

történt. 

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

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

gyermekeket a fejlesztő mozgások rendszeres végzésére. 

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

egymástól tanulást is jól szolgálták. 

A szokásos szituációk fejlesztették, fokozták és kedvezően befolyásolták a gyermekek 

teljesítőképességét, kedvét, az év végére rendeződő mozgáskoordinációjukat. 

Az egyéni és életkori sajátosságaik szerint fokozatosan és rendszeresen bekapcsolódhattak 

mindenfajta testmozgást ügyesítő-, játékigényüket is kielégítő csoportos játékokba. 

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

mozgás, fáradékonyság, helytelen testtartásra utaló enyhe elváltozások, valamint nő a 

túlsúlyos gyermekek száma, melyet a szakszerűen megtartott foglalkozások nagymértékben 

javítottak, ill. megszüntettek.  
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3.2.9. Szakmai munkaközösségek  

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek 

alakultak 2017-2018-as nevelési évre. 

 

1. Vezetői munkaközösség     Kunné Nánási Mónika 

2. Gyermekvédelmi munkaközösség   Ökrösné Kara Judit 

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. Drámapedagógiai munkaközösség   Perge Tiborné 

10. Környezeti nevelés munkaközösség   Andrási Tiborné 

 

Célunk: 

 

A szakmai munkaközösségek segítsék elő a Pedagógiai Program megvalósítását, 

tagintézmények közötti szakmai kapcsolat erősítését, ápolását. 

Csapatépítés közös tanuláson alapuló együttműködéssel, szervezetfejlesztés, 

kommunikációs csatornák formális fejlesztésével. 

Megvalósult feladataink: 

 éves munkaterv kidolgozása 

 feladatorientált, motiváltságon alapuló műhelymunka a szakmai 

munkaközösségekben 

 nevelési program módosítására javaslatok a szakmai műhely nevelési területeit 

érintően 

 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 

 

A szakmai munkaközösségekben résztvevő pedagógusok létszáma: 8-14 fő 

A szakmai munkaközösségek foglalkozásainak száma: 7-11 alkalom 

 

A munkaközösségek tartalmi tevékenysége: 

 

A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végezték feladataikat. Módszertani 

segítséget nyújtottak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez.  
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A szakmai munkaközösségek a tanévnyitó értekezletet követően megtartották alakuló 

ülésüket, és javaslatot tettek a szakmai munkaközösségek vezetőire, meghatározták éves 

programjukat.  

 

A szakmai munkaközösségek elért eredményei: 

 

 A Pedagógiai Program megvalósítását segítették a tartalmas munkaközösségi 

foglalkozások. 

 A szakmai munkaközösségek tevékenységébe valamennyi óvodából lehetőség van 

a bekapcsolódásra, ezért a tagóvodák közötti szakmai kapcsolatok megőrzéséhez, 

erősítéséhez nagymértékben hozzájárultak. 

 A szakmai programok gazdag pedagógiai ismeretekről, kulturáltságról, 

módszertani sokszínűségről tanúskodnak. 

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

a foglalkozásokon    

 A bemutató foglalkozások, az intézményi szintű rendezvények a szervezeti kultúra 

fejlesztését, az óvodai nevelőmunka eredményeinek kommunikálását biztosította 

 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 folyamatos témabővítés mellett. 

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

szakmai 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 irányultságnak megfelelően. 

 

A szakmai munkaközösségek intézményünk alkotó szakmai műhelyei. Megköszönöm a 

munkaközösség vezetők tervező, szervező, irányító tevékenységét, a munkaközösségi 

tagoknak az aktivitásukat, az alkotó tevékenységüket, amellyel intézményünk óvodai nevelő 

tevékenységét gazdagították.  

A szakmai munkaközösségek éves munkaprogramjának beszámolója a munkaterv mellékletét 

képezi. 

 

Kiemelem az intézményben működő tevékenységi területekhez kapcsolódó szakmai 

munkaközösségek munkáját: Mesevarázs munkaközösség, Testnevelés – Gyógytestnevelés, 

Kézműves-, Környezeti nevelés. Hosszú évek óta a szakmai munkájukkal elősegítik az 

intézményi célok megvalósulását, rendezvényeikkel gazdagítják az óvodás gyermekek 

mindennapjait, élményeit. Nagy hangsúlyt fektetnek az újszerű elméleti és gyakorlati 

tapasztalatok átadására, a helyi értékeink átörökítésére.  
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A három részprogramhoz kapcsolódó munkaközösség szakmai tevékenységében szükséges 

továbbfolytatni a tartalmi munka mélyítését, a tagóvodák közötti szakmai együttműködést, 

együttgondolkodást. 

A szakmai munkaközösségek céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása 

összehangolt tevékenységet kívánt meg a munkaközösség vezetőitől. Ennek érdekében az év 

folyamán két alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös gondolkodás, a programok 

egyeztetése, az együttműködési lehetőségek feltárása érdekében. 

 

3.2.10. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

Székhely, Táncsics krt. 17     Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné 

környezeti nevelő 

Csokonai úti óvoda       Benéné Kecskeméti Anna -  

        Zeneóvodai szak. koll. képz. 

        Művészeti instruktor 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

Jókai úti óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek 

        eszközeivel 

 Kis Anikó Krisztina 

gyermektánc az óvodában 

Kinizsi u. tagóvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Tanító, Differenciált fejlesztő 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 

Kuthen úti óvoda      Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 

        pedagógus 

SZIM óvoda       Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

        Tóthné Török Judit 

        Gyógytestnevelés szakirányú v. 

Takács P. úti óvoda      Posztósné Kovács Éva 

        Vezető óvodapedagógus 

Vadai Gyuláné -  

        Anyanyelvi fejlesztő és korrekc. 

  Gyökeres Éva - 

Gyógytestnevelés szakirányú v 

Táncsics krt. 19. sz. óvoda     Kunné Nánási Mónika  
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Gyermektánc oktató        

   Egyéni bánásmódot igénylő 

        Gyulainé Nagy Zsuzsanna -  

        gyógytestnevelés 

        Perge Tiborné -  

        Drámapedagógus  

        Háló Éva 

        Környezeti nevelő 

Zöldfa úti óvoda      Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

Németh Imréné -  

        Anyanyelvi fejlesztés és korr. 

        Csapóné Horváth Marianna 

        szociálpedagógus, tehetségfejlesztő 

        Tóth Jánosné 

        nyelv és beszédfejlesztő  

Kása Henrietta 

        Egyéni bánásmódot igénylő 

 

Célunk: 

 

Szakirányú végzettségükkel elősegíteni a pedagógiai program eredményes 

megvalósítását, a gyermekek fejlesztését. 

 

Megvalósított feladatok: 

 egyéni képességek fejlesztése 

 hátrányok csökkentése 

 tehetséggondozás 

 pályázatok írása – megvalósítása 

 óvodai rendezvények, programok szervezése 

 nevelőtestület munkájának segítése 
Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink célok, feladatok megvalósításához éves 

munkatervet készítettek. Az elért eredményekről feladatok megvalósításáról beszámolót 

késztettek. 

 

3.2.11. 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 

műhelyfoglalkozások biztosítása, melyek lehetővé teszik a kiemelkedő adottságok, 

képességek fejlesztését, speciális szükségletek kielégítését. 

 

Az intézményi feladatellátást az alábbi tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: 
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Tehetségazonosítása 

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

szakemberek (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 személyisége harmonikus fejlesztéséhez. 

 

Az intézményben működő tehetség műhelyek száma: 28 

A tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyermekek száma: 272 fő 

 

A műhelyek az alábbi 6 területen működnek: 

 

 Térbeli – vizuális 7 

 Testi-kinesztetikus (mozgás, gyermektánc) 7 

 Zenei 4 

 Természeti 2 

 Matematika-logikai 4 

 Anyanyelvi, drámajáték 4 

 

 
 

 

 

Székhely  

 

„Kreatív kuckó” - kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti Nagy Tiborné 

Gyermekek létszáma 6 fő 

6 

7 5 

2 

3 
3 

Térbeli – 
vizuális  
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Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Mákszem” - gyermektánc, tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 perc 

„Logi kuckó” – logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gulyás Ferencné és Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: heti 1 alkalommal 40-50 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Kreatív kuckó”: 

 A gyermekek alkotásait az óvoda előterében kialakított galériában, folyamatos 

megtekinthetik a gyermekek, szülők és az óvodába látogatók. 

 a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtárban a „Játszd újra” 

kiállításon, rajzpályázatokon 

 Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett Mátyás királyról szóló rajzpályázat. 

 Hulladékcsökkentési Hét keretén belül a gyermekek a szülőkkel közösen barkácsoltak 

a hulladékokból eszközöket, játékokat, melynek során a szülők betekintést nyertek a 

tehetséggondozó tevékenységbe, hogyan valósul meg a kiemelkedő adottságok, a 

kreativitás kibontakoztatása a tehetséggondozó műhelyben. 

 A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kováts-os 

Gyermekekért Egyesület tárgykészítő pályázata „Öko-birka”- címmel. A pályázaton 2. 

helyezést ért el a tehetséggondozó műhely. 

 ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett „Biztonságos 

közlekedés gyermekszemmel”- gyermekrajz pályázat. 

 

 „Mákszem”gyermektánc tehetséggondozó műhely: 

 Az „Aprólábak” Néptánc Gálára a Táncsics krt. 19. sz. óvoda Bíborka gyermektánc 

tehetséggondozó műhellyel közös mutatkoztak be. 

 

 

„Logi kuckó”tehetséggondozó műhely: 

 A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok keretében Tündérkerti mese c. projekt 

bemutatása alkalmával 

 A szülőkkel közösen megvalósított műhelymunka, a bemutatkozáson kívül lehetőséget 

teremtett arra, hogy a szülők és a gyermekek átéljék az együttjátszás örömét.  

 

 

 

Csokonai úti óvoda:  

 

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Benéné Kecskeméti Anna 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc  
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„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szarka Péterné 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Tátika”zenei tehetséggondozó műhely 

 Vezeti: Pintér Dóra 

 Gyermekek létszáma: 7 fő 

 Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely 

A tehetséggondozó műhelymunka bemutatására több lehetőség is nyílt:  

 A szülők számára a farsangi időszakban farsanghoz kapcsolódó népszokások, táncok 

bemutatása. 

  „Aprólábak” Néptánc Gálán lehetőség nyílt a gyermektánc csoport számára, hogy 

színpadra álljon és bemutassa koreográfiáját. 

  Debrecenben a Hímzett kötény, kiscsizma néptáncversenyen, nagy közönség előtt is 

bemutatkoztak. A versenyen a tánccsoport kiemelt arany minősítést kapott. 

 

„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

 3 pályázaton vettek részt, továbbá 2 kiállításon szerepeltek alkotásaikkal: 

 A Szent Pál Marista Általános Iskola által meghirdetett „Jónak lenni jó!” című 

rajzpályázaton, melyen 2. és 3. helyezést értek el alkotásaikkal. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága által 

meghirdetett „Mátyás az igazságos” című rajzpályázatán. 

 „Tűzvédelem”c. rajzpályázaton. (Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói 

pályázata.) 

„Tátika” zenei tehetséggondozó műhely 

 Óvodai szintű Tehetségnapon nyílt lehetőségük, hogy bemutassák a kiemelkedő zenei 

képességüket a tehetséggondozó műhelybe járó gyermekek. 

 

Jókai: 

 

„Dúdoló” ének - zenei tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

„Boróka” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kis Anikó Krisztina 

Gyermekek létszáma 19 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  
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Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Dúdoló”zenei tehetséggondozó műhely  

A nevelési év során szerepelt:  

 A Kátai Gábor Kórházban, az adventi időszakban a Kátai Medi Song Kórussal, 

melynek során közösen betlehemest játszottak, énekeltek illetve az ünnepségen a 

gyermekek megmutatták a hangszeres tudásukat színes harangokon és metalofonon. 

  A Betlehemes műsorukkal és hangszeres játékukkal nyújtottak zenei élményt az 

Arany János Általános Iskola tanulóinak. 

 Meghívást kaptak a Vöröskereszt Adventi ünnepségére, ahol együtt énekeltek az Erkel 

Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tagozatos növendékeivel.  

 A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának is örömmel tettek 

eleget a Könyvtárban.  

 A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok rendezvény keretében „Tavaszi zsongás” 

címmel mutatták be az érdeklődő óvodapedagógusok számára, hogy hogyan valósul meg 

a műhelymunka során a tehetségígéretes gyermekek zenei képességfejlesztése. 

 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely 

 A szülők számára szervezett nyílt foglalkozás lehetőséget biztosított a műhelymunkába 

való betekintésre.  

 Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok keretében tartott bemutató foglalkozáson az 

érdeklődő óvodapedagógusok és tanítónők tapasztalatot szerezhettek arról, hogy a 

óvodai tanösvény és a természet adta lehetőségeket hogyan lehet felhasználni a logikai 

tehetséggondozó műhelymunka során. 

 

Kinizsi  

 

„Szivárvány” zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Péter Lászlóné 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Varázsceruza” térbeli - vizuális tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabó Renáta 

Gyermekek létszáma 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Migácsné Erdei Gyöngyi 

Gyermekek létszáma 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Mese - palota” anyanyelvi tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Farkas Jánosné 

Gyermekek létszáma 5 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Szivárvány” – tehetséggondozó műhely  
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 Óvodai szintű rendezvényen, csoportünnepeken, mutathatták meg „tehetségüket”, 

emelve a rendezvények színvonalát.  

 A „Játszd újra!” alkotó kiállítás megnyitóját „Esőcsinálók” című műsorukkal 

színesítették a tagóvodában működő tehetséggondozó műhelyek együttműködésével. 

„Varázsceruza” – tehetséggondozó műhely  

 A gyermekek munkáit az óvoda mini – galériájában helyezték el, hogy mindenki 

megcsodálhassa az alkotásokat.  

 „Játszd újra!” alkotó kiállításon a tehetségígéretes gyermekek által elkészített 

újrahasznosított alkotásokat mutatták be.   

 A kiállítás megnyitójára az „Esőcsinálók” című zenés produkcióhoz a díszletet 

közösen készítették el a tehetséggondozó műhely tagjai, ezzel is emelve a műsor 

színvonalát. 

 

„Zöldikék” tehetséggondozó műhely 

 „Játszd újra!” alkotó kiállításon, a szelektíven gyűjtött hulladékokból készített 

tárgyakat, játékokat mutatták be, melyeket a tehetséggondozó műhelymunka során 

felhasználtak.  

„Mese – palota” – tehetséggondozó műhely 

 A tehetséggondozó műhelybe járó gyermekek előadásaikkal az óvodai rendezvények 

színvonalát emelték, élményt nyújtottak az óvodába járó gyermekeknek és szüleiknek.  

 

Kuthen 

 

 „Palánta” gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szabó Lajosné 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Vadainé Boros Beáta 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Iglice” zenei képességfejlesztő tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Galsi - Nagy Andrea 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc 

„Tündérkert” anyanyelvi - mese- dráma tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Pusztai Tünde 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

 A bábozás világnapja alkalmából, az óvoda négy tehetséggondozó műhelye („Iglice” 

zenei, „Gyermekkarkötő” térbeli –vizuális, „Palánta” gyermektánc, „Tündérkert” 

anyanyelvi-dráma) együtt dolgozta fel és játszották el a Nagytakarítás a napnál című 
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mesét. A közös munka eredményét bemutatták a Kuthen úti óvodába járó 

gyermekeknek és a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács által szervezett Szakmai 

Fórumon is bemutatták a tehetséggondozó műhelyek együttműködésének eredményét. 

„Palánta” – testi – kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

Zsebi- baba” gyermeknapi óvodai rendezvényen „Mi van ma járás” címmel, a pünkösdi 

népszokásokat bemutató játékot adta elő a csoport. 

 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely  

 Hulladékcsökkentési héten a hulladékokból díszeket, játékeszközöket készítettek a 

szülők bevonásával, nyílt délután keretében. Az elkészült alkotások a „Játszd újra!” 

alkotó kiállításon kerültek bemutatásra. 

 „KUNBARIKUM” „Öko – birka”rajz, és tárgykészítő pályázatra gyermekek közösen 

készítették el a pályamunkát.  

„Tündérkert” anyanyelvi – mese - dráma tehetséggondozó műhely 

 A záró foglalkozáson a szülőkkel közösen dolgozták fel a Három pillangó című mesét 

a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával. A gyermekek és a szülők együtt 

élhették át a mese erkölcsi mondani valóját, miközben a szülők betekintést nyertek a 

tehetséggondozó műhely személyiségformáló, kreativitást fejlesztő tevékenységébe. 

SZIM 

 

„Barangolók” – természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Ovistorna” - mozgásos tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Sánta Szilvia 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

„SZIM - Művészek” – kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Tóthné Török Judit 

Gyermekek létszáma 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

 

 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Barangoló” természeti tehetséggondozó műhely 

 a SZIM Óvoda Zöldóvoda Bázisintézméy program keretében bemutató foglalkozást 

tartottak „Az óvodai komposztálás népszerűsítése” címen az érdeklődő 

óvodapedagógusok számára. 
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 A „Játékos Hortobágy” pályázat feladatainak megoldásába a szülőket is bevonták. A 

közös kutakodás, ismeretgyűjtés eredményeként a tehetséggondozó műhelybe járó 

gyermekek sok ismerettel gazdagodva, hetedik helyezést értek el.  

 

„Ovistorna” testi - kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

 A gyermekek a szüleikkel együtt részt vettek „Kelj fel Jancsi” játékos sorversenyen, a 

Sportág népszerűsítő rendezvényen, az Akácliget fürdőbe, és az „Ügyeskedj a 

kerékpároddal!” ügyességi kerékpáros vetélkedőn. 

„SZIM - művészek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely  

 A kész alkotásokból időszakosan kiállítástrendeztek be az óvoda folyosóján, melyet 

megtekintettek a szülők és az óvodatársak.  

 Rész vettek alkotásaikkal a „Játszd újra!” intézményi kreatív alkotó kiállításon. 

 A Mesevarázs munkaközösség által meghirdetett rajzpályázatra 

meseillusztrációt készítettek 

 Az „Öko - birka” című pályázatra egy közös alkotással készültek a 

tehetségígéretes gyermekek. 

 

Takács Péter úti óvoda 

 

„Délutáni pattogó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Gyermekek létszáma 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Kobakcsalogató”- logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Délutáni pattogó”- testi – kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

 Egy alkalommal tartott nyílt foglalkozást, melynek során a szülök betekintést 

nyerhettek a tehetséggondozó műhely tevékenységébe, milyen játékos 

tevékenységeken keresztül sajátítják el a gyermekek a labdás játékokat. 

„Kobakcsalogató” – logikai tehetséggondozó műhely 

 Egy alkalommal nyitott műhelymunkát szerveztek a szülők számára a Lombkorona 

tanösvényen, melynek során a gyermekek és szüleik megfigyeléseket végeztek, 

logikus gondolkodást fejlesztő játékokat játszhattak.  

 

 

Táncsics krt. 19. óvoda  

 

„Varázskezek” – térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Mándi Katalin  

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60percben 

„Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

129 

 

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma: 24 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

„Okos gyalog” –logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Cseppentő Lajosné 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 40-50 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Varázs kezek”: 

 A gyermekek alkotásait egész évben, folyamatosan a folyosón kialakított 

„Varázskezek falon” megtekinthetik a gyermekek és az óvodába látogatók. 

 „Játszd újra” kreatív alkotó kiállításon a tehetségígéretes gyermekek alkotásai is 

szerepeltek.  

 Számos városi és országos rajzpályázatra készültek egyéni gyermekmunkák. 

 

„Bíborka” –gyermektánc tehetséggondozó műhely 

 Az Aprólábak Néptánc Gálán mutatkozott be a gyermektánccsoport. A 

tehetséggondozó műhelybe járó gyermekek az Idősek Világnapján és decemberben 

karácsonyi műsorral kedveskedtek az Idősek Otthonában.  

 

Zöldfa úti óvoda 

 

,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

,,Szórakaténusz” anyanyelvi tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Tóth Jánosné 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Spisák Dezsőné 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

 

 

 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

,,Mesetarisznya” anyanyelvi tehetséggondozó műhely bemutatkozása:  

 Luca – napi műsor – Kótyolás mindhárom csoport részére.  

 Gyermeknap – A három pillangó című mese dramatizálása     

,,Szórakaténusz” anyanyelvi tehetséggondozó műhely  

 Népi játékok bemutatása a Mihály napi vásáron 
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 Libás játékok bemutatása az „Ovi Gálán”.  

 Újévi jókívánságok kántálása az óvodában. 

 Telet búcsúztató jókívánságok, vonulások az óvoda csoportjaiban. 

 Idősek Világnapja alkalmából műsorral kedveskedtek az időseknek. 

 Pünkösdi játékok bemutatása a „Nyárnyitogató” óvodai rendezvényen. 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

 Az elkészült alkotásokat az óvoda folyosóján helyezték el, ahol a szülők és a többi 

gyermek is megcsodálhatta azokat. Ezen kívül lehetőségünk nyílt bemutatkozni a 

„Játszd újra!” kiállításon. 

A tehetségpont szervezeti fejlődése: 

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

ban vehettük át, mely 3 évig érvényes.  

 Térségi szinten széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekedtünk a 

tehetséggondozásban résztvevő társintézményekkel, tehetséggondozást segítő 

önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel. 

 Együttműködtünk a tehetséggondozásban részt vevő szakemberekkel, a térségi 

tehetséggondozás továbbfejlődésének elősegítése érdekében lehetőséget teremtettünk 

szakmai tapasztalatcserére. 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába bekapcsolódtunk, konferenciákon, 

szakmai műhelyeken vettünk részt. Előadással, programszervezéssel. hozzájárultunk a 

Tanács munkaprogramjának megvalósításához  

 Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács tevékenységi körébe tartozik: a 

tehetséggondozó tevékenység támogatása. Igény szerint a közeli települések óvodáinak 

szakmai segítséget nyújtottunk a tehetséggondozó programok bevezetéséhez és a 

tehetségpontokká válás folyamatának kialakításához. (Abádszalók, Kunhegyes, 

Tiszaderzs) 

 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 

konzultációk alkalmával megosztották egymás között tapasztalataikat, ezzel is 

elősegítve, hogy intézményünkben minél magasabb színvonalon tudjuk fejleszteni a 

tehetségígéretes gyermekeket.  

 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 

gyakorlataikat, ezzel is biztosítva a tehetségsegítésben résztvevő óvodapedagógusok 

módszertani kultúrájának 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 műhelyvezetők körében több alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös 

gondolkodás, a fejlődés, a megfelelő dokumentáció érdekében. 
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3.3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi célok 

 

 Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak 

alapján. 

 A intézményi tanfelügyeleti eljárás segítése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 

Feladatok: 

 

 Az intézményi önértékelés területei közül kiemelt feladat volt a pedagógiai munka 

feltételeinek vizsgálata. Az intézményben a rendelkezésre álló személyi és a tárgyi 

feltételek folyamatos fejlesztését a költségvetés és a pályázati lehetőségek biztosítják, 

amelyek lehetővé teszik a pedagógiai programban meghatározott célok magas 

színvonalú megvalósítását. A fejlesztések során az intézményi és egyéni célok 

összehangolása motiváló erőként hat a pedagógiai - szakmai munka eredményes 

elvégzésére.  

 A 2017/2018-as nevelési évben az éves önértékelési terv alapján 10 óvodapedagógus 

készítette el az önértékelését. Az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok és az 

értékelésben részvevő kollégák értékelték az elvárás teljesülését. Meghatározták a 

kiemelkedő és fejleszthető területeket. Az intézményvezetővel egyeztetve az 

önértékelés eredményétt figyelembe véve elkészítették, majd feltöltötték az Oktatási 

Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe az önfejlesztési tervet.  

 Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2018. február 21-án került sor, mely a 

szakértők értékelésével zárult. 

 Intézményi ösztönző rendszerünk 14 éve működik. Ennek keretében a tagóvodák 

alkalmazotti közösségei javaslatot tettek az év óvodája, év pedagógusa, év dajkája 

díjra. A szabályzat alapján az intézmény vezetése meghozta döntését. A díjak 

átadására az intézmény Pedagógusnapi Ünnepségének keretében került sor. 

 2 tagintézmény második, egy óvoda harmadik alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda 

címet, egy óvoda pedig Örökös Zöld Óvoda címet kapott.  

 

A minőségcél teljesülése indikátora:  

 Három óvoda nyerte el a „Zöld Óvoda 2017” címet, egy óvoda „Örökös Zöld Óvoda” 

címet kapott. 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása az önértékelésbe. 

 Folyamatszabályozásoknak megfelelően működő folyamatok. 

 A belső értékelési rendszer szempontrendszere összehangolt a külső értékeléssel. 

 Intézményi díjak odaítélése. 

 Külső, belső továbbképzések támogatása, szakmai bemutató foglalkozások. 

 

Indikátorok megvalósulása: 

 

  „Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda elnyerésére sikeres volt 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása megvalósul a célok meghatározásában, az 

önértékelés folyamatában. 
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 Intézményi díjak odaítélése megtörtént 

 Külső, belső továbbképzések szervezése, támogatása, szakmai bemutató foglalkozások 

megvalósultak. 
 

Az alábbi teamek működtek:   

 Pedagógusminősítést támogató team 

 Ösztönző team 

 Önértékelő team 
 

3.4. Pályázatok 

 

 A „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű EFOP-3.1.1-14-2015-00001 

azonosító számú projekt keretében az alábbi területeket érintő akkreditált, 30 órás 

kontakt óvodai nevelést támogató pedagógus továbbképzéseket valósítottunk meg az 

Oktatási Hivatallal együttműködésben 4 nevelési területhez kapcsolódóan:  

 

 Az egyéni bánásmód és hátránycsökkentés speciális módszertana az 

óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba. 

 A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 

 Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN, kiemelten tehetséges) 

gyermekek együttnevelése az óvodában, fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba. 

 A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelő óvodában, fejlesztés beépítése a pedagógiai programba. 

A 30 órás képzésekhez az együttműködési megállapodás alapján biztosítottuk a helyszínt, 

az eszközöket a Kuthen, a Takács, a Táncsics 19 és a Kinizsi úti óvodáinkban, valamint a 

képzés keretében hospitálási lehetőséget teremtettünk az óvodák jó gyakorlatainak 

megtekintésére a Kuthen, a Jókai, a Táncsics 19 és a Kinizsi úti óvodáinkban. Mind a 

szervezők, mind a résztvevők magas szinten voltak megelégedve a helyszínnel és a látott 

pedagógiai gyakorlattal. 

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

intézkedések támogatása” című projekt a pedagógiai tevékenység hatékonyságának 

fejlesztése az esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása érdekében. A 

projekt célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer megteremtésére 

irányuló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. 

 

 A Karcag Város civil szervezeteinek 2017. évi államháztartáson kívüli szervezetek 

támogatásáról szóló felhívása által a „Gyermekünk mosolya – Egészséges 

gyermekekért” Alapítvány 50.000.- Ft támogatásban részesült, melyből a biztonságos 

közlekedésre neveléshez -  eszközök  bbeesszzeerrzzéésséérree  ffoorrddííttoottttuunnkk.. 
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Hortobágyi Nemzeti Park 

 

  „Hímzett kötény kiscsizma” – Csokonai u. óvoda Aprólábak tehetséggondozó 

műhelye vett részt, aranyminősítésben részesült 

 

Legszebb konyhakert programban részt vesz: 

Intézményünk minden óvodája benevezett a „Legszebb konyhakert” programba. 

 

„KUNBARIKUM” pályázatra óvodáink kézműves pályamunkát nyújtott be.  

 

Zöld óvoda pályázat 2017. 

 

Benyújtott pályázataink sikeresek voltak, melyek közül kiemelem a Zöldfa úti óvoda 

pályázatát, mellyel elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” címet. 

 

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 készült el az óvoda teljes körű infrastrukturális felújítását érintő pályázati 

projekt. A projekt tervezett összköltsége 200.000.000.- Ft. A pályázati projekt 

megvalósítása megkezdődött, az építkezés idejére az óvoda a Dózsa Gy. u 4. sz. alatti 

épületbe költözik. 

  

 Táncsics krt. 19. sz. tornaszoba építése-„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében került benyújtásra a tornaszoba 

építési terve, 26.670.000 Ft költségvetési tervvel, melyből az Önkormányzat által vállat 

önerő6.670.000 Ft. A pályázat nyertes, a kiviteli tervezés folyamatban van. A 

megvalósítás a tervezést és a közbeszerzést követően fog megkezdődni. 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatok, versenyek 

 

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

rajzpályázatok, különböző intézmények, civil szervezetek, alapítványok által.  

Az óvodapedagógusok mindennapi szakmai munkájuk mellett, az alkotni vágyó tehetséges 

gyermekek munkáit elküldték a kiíróknak.  

 

 

Rajzpályázatok 

 

1. Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett Mátyás rajzpályázat (T 17, 

Csokonai) 

2. „Öko-birka” címmel tárgykészítő pályázat (minden tagóvoda) 

3. Az ORFK- Országos Baleset megelőzési Bizottság által meghirdetett „Biztonságos 

közlekedés gyermekszemmel”- gyermekrajz pályázatára (T 17) 
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4. Szent Pál Marista Általános Iskola által meghirdetett „Jónak lenni jó!” című 

rajzpályázat (Csokonai) 

5. Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett alkotói pályázat (Csokonai) 

 

3.5. Óvodapszichológiai ellátás 

 

 

Célok: 

 Az óvodapszichológusi feladatok elsődleges célja a gyermek személyiségfejlesztése, lelki 

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

Kiemelt részcél a gyermekekkel közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében 

közreműködés a beilleszkedésükben, társas kapcsolataik javításában és teljesítményüket 

növelő intézkedésekben, valamint az esetlegesen fellépő szorongásos tünetek 

feloldásában.  

 

Célok megvalósulása a 2017-2018 tanévben: 

A nevelési év folyamán az óvodapszichológusi álláshely 2017. november 20-tól, 2018. január 

19-ig volt betöltve. A szakember heti 16 órában részmunka időben dolgozott az intézményben 

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

elvégzéséhez ez időszak alatt, a foglalkozások tartalma többnyire egy-egy gyermek 

megfigyelése volt csoportos helyzetben, amelyet egyéni terápiák követtek, melybe a 

pszichológus a gyermekek családjait és óvodapedagógusait is bevonta. 

 

 

 

Tárgyi feltételek: 

Az óvodákhoz tartozó fejlesztő szobák rendelkezésére álltak a foglalkozások, a szülői 

konzultációk megtartására. Az eszközök (rajzlap, színes ceruza, festék, olló, ragasztó, építő 

játékok, bábok, gyurma) biztosított volt. 

 

Konzultációk: 

1. Pedagógus konzultáció: 

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

mindkét pedagógusával. Ezt követően változó rendszerességgel személyes és/ vagy 

telefonos konzultációk alkalmával folyamatos kapcsolat és kommunikáció állt fenn a 

gyermekeket nevelő pedagógusokkal. Kölcsönös visszajelző rendszer jött létre.  

 

2. Szülő konzultáció: 

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

óvodapedagógus ajánlásával vagy a szülő kérésére részt vegyen a foglakozásokon. 

A szülők többsége konzultációba bevonható volt. Elvált szülők esetében törekedtünk 

mindkét szülő folyamatba való bevonására. 

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

pedagógus nem igényelte a gyermekkel való egyéni vagy csoportos foglalkozást. 

 

Az óvodapszichológusi munkát elősegítették: 

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

konzultációk során elhangzottakat próbálták gyakorlatba ültetni. Visszajelzéseket adtak a 
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gyermekek viselkedésének fejlődéséről, a gyermekek mindennapjairól. Támaszai voltak a 

gyermekekkel való munkának. 

 

Óvodapszichológusunk 2018. január 19-től nem dolgozik intézményünkben, mivel állást 

kínáltak számára a lakóhelyén. Az álláshelyet határozott idejű kinevezéssel kívánjuk betölteni. 

 

3.6.Logopédia ellátás 

 

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

kötelező logopédiai szűrését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézményének logopédusai végezték szakszolgálati alapellátás keretében.  

Az öt évesek szűrővizsgálata az előző 2016-2017-es nevelési év utolsó időszakában (június), 

illetve a 2017-2018-as nevelési év elején szeptemberben végezték el a szakemberek. A 3. 

életévüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatához az óvodapedagógusok segítségét kérték, 

mivel az állapot megismerés eszköze ebben az életkorban a szülők által kitöltött kérdőív, 

melynek kiosztásához, visszagyűjtéséhez kérte a szakszolgálat az óvodapedagógusok 

segítségét. 

A szűrővizsgálatok eredményét a logopédusok mindkét korosztály esetében ismertették a 

szülőkkel.  

2016-2017-es nevelési évtől a logopédia ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményében látták el a logopédusok, ahol a kialakított logopédiai szobák felszereltsége 

biztosította az eredményes fejlesztést, a gyermekeket a szülők vitték a foglalkozásokra, ezáltal 

a szülőkkel való közvetlen, rendszeres kapcsolattartás segítette a fejlesztés folyamatát. 
 

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

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

Tagintézményének 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. 

 

3.9. Belső ellenőrzés az intézményben 

 

Cél:  

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

összehasonlítása a pedagógiai programunk cél és feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.  

 Segítse az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott munkáját. 

 Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését a pedagógiai 

tevékenység magas szintű teljesítését az érvényben lévő jogszabályok előírásainak 

maradéktalan betartását. 

 Minden dolgozónak önmagához képest fejlődést elősegítő támogatás, egyénre szabott 

elvárásoknak való megfeleltetés. 
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 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és 

megszüntetésében. 

 

Belső ellenőrzés rendje 

 

 A SZMSZ szabályozása alapján meghatározott feladat megosztásban történik. 

 Az ellenőrzés kiterjed a munkakörökkel kapcsolatosan feladatok elvégzésének 

módjára, minőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

 A rendszeres napi kapcsolattartáson kívül a csoportok ünnepségei és egyéb óvodai 

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

tervezett és spontán alkalmak betekintést nyújtanak a csoportok napi életébe és fontos 

információt, jelzést adnak a pedagógusok munkájáról.  

 A mindenkit érintő általános összegző ellenőrzési tapasztalatok a nevelőtestület előtt 

értékeljük. 

 

Belső ellenőrzés módszerei, dokumentálása 

 

 Dokumentumelemzés 

 Megfigyelés, mérés 

 Önértékelés 

 Esetmegbeszélés 

 Beszámoltatás 

Az ellenőrzésről feljegyzés, ellenőrzőlap kitöltése, jegyzőkönyv készült. 

A tapasztalatok értékelésre kerültek, beszámoló, záró összegzés – határozatok meghozatala. 

 

 

Ellenőrzési - megfigyelési szempontok 

 

Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: 

 

 munkafegyelem alakulása, 

 működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, 

 szervezési kérdések, 

 kommunikációs kulturáltság, 

 az óvoda kapcsolatai, részvétele a város életében, szűkebb környezetének 

rendezvényein, 

 munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi 

kapcsolatok, új kollégák fogadása, beilleszkedésük segítése, 

 az intézmény, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, 

 gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, 

 vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése 

 

Dokumentum ellenőrzés 

 

 Felvételi és mulasztási napló – a rendeletben meghatározottak szerint pontos 

vezetése. 
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 Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre 

meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? 

 A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. 

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

fejlesztőlap) vezetése. 

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

szakvélemények iránymutatását kiadott dokumentáció vezetése. 

 Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.  

 

A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása 

 

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

 Milyen módon segíti az óvodapedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen 

alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára. 

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

– az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát – differenciál-e. 

 Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? 

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

óvónő (következetesség, rugalmasság). 

 Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? 

 Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a 

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

 Milyen a pedagógus kommunikációja? 

 Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára 

 Az óvodapedagógusok által készített egyéni fejlesztési tervek tervezésében szakmai 

segítségnyújtás. 

 

Egyéb megfigyelési szempontok 

 

 Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, 

 A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele 

 A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben 

történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel.  

 Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése 

 Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció 

színvonala. 

 

Ellenőrzési szempontok a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkavégzéséhez 

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

 

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

ismeri saját csoportja nevelési tervét, hogyan segíti a gondozási teendőket? 

 A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük, helyettesítés esetén hogyan 

látja el a másik csoportot? 

 A dajka, pedagógiai asszisztens viszonyulása a gyermekekhez – beszédkultúrája. 
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 HACCP szabályainak alkalmazása, betartása. Székhely és tagintézmények tisztasága. 

 Fűtők – karbantartók biztosítják-e a szükséges hőmérsékletet az intézmény 

helyiségeiben – figyelve a takarékosságra? 

 Csoportszobákban és egyéb helyiségekben a szükséges javítások – együttműködés a 

dekorációk felhelyezésében. 

 Munkakörökkel összefüggő belső utasítások betartása (eseti feladatok, rendezvények 

előkészítése, részvétel) 

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

időszakban csúszásmentesítés. 

 Az udvari játékok, eszközök folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges javítások 

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

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

szülőkkel. Az új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a 

közösségbe. 

 Gazdasági szabályzatok felülvizsgálatának segítése. 

 Gazdasági dolgozóval a használt nyomtatványok áttekintése, frissítése. 

 Takarékos gazdálkodás, beszerzések megvalósítása. 

 Éves költségvetés készítés, félévi és év végi beszámoló. 

 Eszköznyilvántartás pontos vezetése a határidők figyelembevételével. 

 A közalkalmazottak munkaügyi nyilvántartásának folyamatos vezetése (kinevezések, 

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

fizetési előleg, személyi jövedelemadó, munkáltatói igazolások). 

 A számlákhoz a nyomtatványok elkészítése. 

 Selejtezés, leltár előkészítése és lebonyolítása, ellenőrzés. 

 Étkező nyilvántartás pontossága. Térítési díjkedvezmények folyamatos figyelemmel 

kísérése. Étkezési díj beszedése és befizetése. 

 Dokumentumok, levelek iktatása. Hátrányos és HHH helyzetű gyermekek 

határozatinak, érvényességének folyamatos figyelemmel kísérése. Óvodáztatási 

támogatáshoz a fenntartó felé a szükséges határozatok elkészítése. 

 A gyermekek és közalkalmazottak adatairól a Magiszter program folyamatos 

karbantartása. 

 KIR adatbázisba történő jelentés, határidők betartása. 

 

Látogatás módja:   - spontán ellenőrzések a nap bármely szakaszában 

    - előre tervezett és bejelentett látogatások 

 

Tervezés Megvalósítás 

Téma Időpont Ellenőrzés 

helyszíne 

Ellenőrzést végzi 

Csoportnaplók 

megnyitása. 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási 

naplók adatainak 

egyeztetése 

2017. 

szeptember 

1-15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A dokumentumok határidőre 

megnyitásra kerültek. A pedagógiai 

tervek a Pedagógiai Programba 

meghatározottak szerint 

elkészültek.  

A felvételi és mulasztási naplók a 

támogatás igénylésének és 

elszámolásának elsődleges 
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dokumentumai, ennek vezetése 

kiemelt pontosságot, figyelmet 

igényel valamennyi 

óvodapedagógustól. 

Logopédiai 

felmérés, 

csoportok 

kialakítása 

 

 

 

 

2017. 

szeptember

- október 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

A törvényi szabályozás értelmében 

az 5 éves gyermekek alapszűrése 

mellett a 3 éves gyermekek 

megtörtént a pedagógiai 

szakszolgálat logopédusai által. Az 

ellátás szerződés keretében valósult 

meg, a Szakszolgálat tagintézmény 

vezetőjével, logopédusaival 

együttműködő szakmai kapcsolatot 

alakítottunk ki. 

A csoportok beindítása 

novemberben megtörtént.  

SNI gyermekek 

ellátása 

 

2017. 

szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

(általános) 

A SNI gyermekek ellátása a 

szakértői véleményben 

meghatározottak 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. 

Tartásjavító torna 

- 

csoportok 

kialakítása, 

tervezése 

2017. 

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 

2017. 

szeptember

. 10. 

Szakmai 

munkacsopor

tok 

Intézményvezető 

helyettes 

(pedagógiai) 

Intézményvezető 

A munkaközösségi tagok által 

javasolt kollegák megbízást kaptak 

az intézményvezetőtől a 

munkaközösség vezetői feladatok 

ellátására, éves munkaközösségi 

tervüket elkészítették. 

Törzskönyvek 

vezetése 

 

Októberi 

statisztika 

2017. 

10.01. 

Székhely  

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettesek 

Tagintézmény-

vezetők 

A KIR-STAT adatszolgáltatáshoz a 

tagintézmény vezetők ellenőrizték a 

felvételi és mulasztási naplókat, 

melyet követően az 

intézményvezető helyettes és 

intézményvezető ellenőriztek, 

egyeztettek, rögzítettek az 

adatszolgáltatás on-line felületén. 

Egészséges 

életmód 

biztosítása, 

kialakult 

2017. 

november 

30, ill. 

folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

A napirendek, hetirendek 

kiegyensúlyozott életmódot 

biztosítottak.  Kulturált étkezéshez 

biztosítottak voltak a feltételek. A 
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szokások (az 

étkezés 

minőségének, 

mennyiségének 

és feltételeinek 

ellenőrzése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

május 

Intézményvezető tisztálkodáshoz szükséges eszközök 

biztosítottak voltak. A helyes 

fogmosást legalább egyszer 

gyakorolták a gyermekek. Az étel 

minősége és mennyisége az év 

folyamán megfelelő volt. A 

nyugodt pihenést az egészséges 

ágyak és a mese, zene biztosította. 

2018 májusában hányás-

hasmenéssel járó halmozott 

megbetegedések jelentkeztek, 

folyamatos fertőtlenítés került 

elrendelésre. 

A dajkák betartották a takarítási és 

fertőtlenítési utasításokat. tartották 

az óvoda helyiségeit. 
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Beszoktatás, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

2017. 

november 

30. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A kiscsoportosok és az újonnan 

érkező idősebb gyerek beszoktatása 

eredményes volt. Társas 

kapcsolatok alakítását az óvoda 

pedagógusok, a pedagógiai 

asszisztensek és dajka nénik 

pedagógiai tapintattal segítették. 

Ünnepélyek, 

rendezvények 

látogatása 

 

Folyamat

os 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A munkatervben tervezett ünnepek 

megvalósultak, a gyermekek és 

szüleik számára élményt adóak. 

Kiemelem az Ovi-Gála, a Kelj fel 

Jancsi, és Ügyeskedj a 

kerékpároddal rendezvényt, a 

„Játszd újra” kreatív kiállítást. 

Óvodai 

szakvélemény 

Tanköteles korú 

gyermekek 

véleményei 

Vizsgálati 

kérelmek 

2018. 

január 15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető Az óvodai szakvélemények, 

jegyzőkönyvek az új törvényi 

szabályozásnak megfelelően 

készültek el. Az óvodapedagógusok 

elkészítették a gyermekek vizsgálati 

kérelmeit a Pedagógiai 

Szakszolgálat szülői egyetértéssel. 

Tanköteles korú 

gyermekek 

szakvéleménye  

Vizsgálat 

elvégzése 

 

2018. 

február 1 

– április 

Pedagógiai 

Szakszolgálat  

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

Az iskola érettségi vizsgálatokat 

folyamatosan végezték a 

Pedagógiai Szakszolgálat 

szakemberei. Az iskolai 

beiratkozások időpontjára néhány 

kivétellel elkészültek.  

SNI gyermekek 

ellátásának 

figyelemmel 

kisérése 

 

 

2017. 

október 1 

– 2018. 

február 

Logopédiai 

szobák 

Fejlesztő 

szobák 

csoportszobák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A SNI gyermekek ellátása a 

fejlesztési tervekben 

megfogalmazottak szerint folyt, a 

dokumentáció vezetése naprakész.  

A tanügyigazgatási 

intézményvezető helyettes 

feladatkörében az SNI gyermekek 

ellátását naprakészen szervezte, 

ellenőrizte. 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetők, 

szorzósok és 

tartásjavító tornát 

végző 

óvodapedagóguso

k munkájának 

figyelemmel 

kisérése 

2018. 

február  

Székhely 

Tagintézmény

ek 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A szorzósok és a tartásjavító tornát 

végző óvodapedagógusok munkáját 

a tagintézmény vezetők 

ellenőrizték. A szakmai 

munkaközösség vezetők terveikben 

meghatározottak szerint magas 

szakmai szinten irányították a 

szakmai munkaközösségeket.  

Terv-eredmény: 

beszámoló a 

nevelési 

eredményekről 

tagintézmények 

munkájáról 

2018. 

június 06. 

Székhely 

Tagintézmény

ek 

Intézményvezető A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 
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Szakmai 

munkaközösség 

vezetők 

beszámolója a 

nevelési évben 

folytatott 

munkáról 

2018. 

június 05. 

Szakmai 

műhelyek 

Intézményvezető 

helyettes 

(pedagógiai) 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Tartásjavító 

tornát végző 

óvodapedagóguso

k beszámolója az 

éves munkájáról 

2018. 

június 05. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Szakirányú 

végzettséggel 

rendelkező 

óvodapedagóguso

k és pedagógusok 

szakmai 

beszámolója 

2018. 

június 05. 

Tagintézmény

ek 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Gyermekvédelmi 

felelősök 

beszámolója az 

éves munkáról 

2018. 

június 05. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

SNI egyéni 

fejlesztő naplók 

BTMN egyéni 

fejlesztő naplók 

2018. 

június 15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

 

Óvodapszichológ

us beszámolója az 

éves munkáról 

2018. 

június 05. 

 Intézményvezető A nevelési év folyamán rövid időre 

tudtuk betölteni az 

óvodapszichológusi álláshelyünket. 

A feladat ellátásra igen nagy 

szükség lenne az intézményben 

azonban a folyamatos 

álláshirdetésre sincs jelentkező. 

 

A munkatervben meghatározott ellenőrzési – megfigyelési szempontok alapján a 

dokumentumok ellenőrzése, a pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása, az egyéb 

megfigyelési szempontok és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munka 

végzéséhez meghatározott szempontok alapján végezte a vezetés az ellenőrzést. 

 

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

 

Az ellenőrzéseket az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a tagintézmény 

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

következő megállapításokat tehetjük: 
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Erősségek: 

 

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

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel, módszertan gazdagodása a játék, a 

differenciált képességfejlesztés, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, 

a tehetséggondozás területén, az esélyteremtés növelésével. 

  Az óvodapedagógus –pedagógiai asszisztensek - dajka közötti együttműködése a 

munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan egyre kiegyensúlyozottabbá vált.  

 A gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

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

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

készségeik, képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek a 

gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

 A szülőkkel, intézmény partnereivel együttműködő, szoros partnerkapcsolatot 

alakítottak ki a vezetők, az óvodapedagógusok, a családok számára lehetőséget 

biztosítanak, hogy bekapcsolódjanak az óvodai életbe. 

 Az óvodapedagógusok elhívatottságát tükrözi, hogy a tehetségműhelyek száma magas, 

minden Gardeni területet felölel, minden tanköteles korú gyermek a kiemelkedő 

adottságának megfelelő tehetséggondozó műhelybe járjon. 

 Az óvoda szakmai kapcsolatainak bővülése. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 

Fejlesztendő terület 

 

 megvalósuló projektek, jó gyakorlatok dokumentálása 

 szakmai publikációk 

 mesélés, verselés, mindennapi mese megvalósítása program specifikus módszertan 

alapján 

 

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 2017. évi normatív állami 

hozzájárulás, a kötött felhasználású támogatások igénybevétele, elszámolása megfelel-e a 

vonatkozó 2016. évi XC. törvény előírásainak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: vonatkozó dokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi 

vizsgálata 

Az ellenőrzés időtartama: 2018.01.08.-2018.02.22. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Az ellenőrzés az alábbi feladatokra terjedt ki: 
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 A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 

biztosított 2017. évi állami támogatásokkal való elszámolásához az intézményt érintő 

támogatások felhasználásának ellenőrzése. 

 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő 

intézmény részére lebontott bértámogatás felhasználásnak ellenőrzése. 

 Óvoda működtetési támogatás felhasználásának ellenőrzése. 

 Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 

bértámogatásának felhasználása. 

 Gyermekétkeztetés támogatásán belül a gyermekétkeztetés üzemeltetési 

támogatásának felhasználása. 

 2016/2017. nevelési év - nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztika szerinti adatok. 

 2017. év utolsó 4 hónapjában a 2017/2018. nevelési év - nyitó (október 1-jei 

közoktatási statisztika szerinti adatok ellenőrzése). 

 Gyermekétkeztetésre vonatkozó adatok ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzés eredménye: 

 

Az alapító okirat meghatározza a költségvetési szerv székhelyét, tagintézményeit, az ellátandó 

feladatok körét, az illetékes területi működési körét, a felvehető gyereklétszámot 

tagintézményenként, mely meghatározással a vizsgálat egyetért. Az intézmény törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele megtörtént, törzsszámmal, OM azonosítóval rendelkezik. A pedagógus 

munkakörben alkalmazott munkavállalók, pedagógusazonosító számmal rendelkeznek. 

 

Az ellenőrzés előző évi vizsgálat során már kontrollálta a 2016. év 4 hónapjára jogosan járó 

normatívákat és normatív kötött felhasználású támogatásokat. A költségvetési törvények 

folytonossága miatt ezen időszak adatai megegyeznek a 2017. gazdasági év első 8 hónapjának 

adataival 8 mert azok a 2016. október 1-i közoktatási statisztikai létszámadatokra épülnek), 

ezért – azokat az Intézménnyel egyeztette – azokat a vizsgálat elfogadta. Kivételt képeznek 

azon normatíva sorok, amelyek elszámolása teljes évre vonatkozó adatok alapján kell, hogy 

megtörténjen. Az ellenőrzés viszonyítási alapként alkalmazta a 2017. októberi időponttal 

készült normatíva felmérés adatait, valamint elemezte az abban szereplő adatok, a 20/2012. 

(VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott tanügyi dokumentumok adatainak, továbbá a 

statisztikai adatszolgáltatás kapcsolatát (szinkronitását, aszinkronitását).  

A Intézmény alapító okirata meghatározza, tartalmazza az Intézményekre jellemző, a 

költségvetési normatíva igénybevételéhez előírt, igényjogosultságot a jelentésben 

bemutatottak szerint. 

Az Intézmény a normatíva igényléséhez, elszámolásához vezeti a jogszabályban előírt 

dokumentációkat, továbbá minden egyéb normatíva igényléséhez és elszámolásához 

kapcsolódó nyilvántartásokat. A támogatások a bemutatottak szerint felhasználásra kerültek. 

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása nem teljes mértékben került felhasználásra, 

melynek oka a Polgármesteri Hivatal nem megfelelő adatszolgáltatása volt, mivel a hivatal a 

Magyar Államkincstártól csak 2018. évben kapta meg a teljes támogatást bemutató 

dokumentumát. 

Az elszámolás során bemutatott támogatást alátámasztó okiratok rendezettsége példaértékű. 
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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 típusa: rendszer ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló, tételes vizsgálat. 

Az ellenőrzés időtartama: 2018.05.11.-2018.06.16. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Részletes ellenőrzési program 

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

megfelelően helyi adaptálás. 

 Feladat ellátási és együttműködési szerződés vizsgálata. 

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

e a számviteli törvény és végrehajtási rendelet előírásainak. 

 Ellenőrzési jogkörök szabályozása. 

 Költségvetés, éves beszámoló, havi jelentések, jogszabályi megfelelősége. 

 Intézmény gazdálkodása, gazdasági események jogszabályi megfelelősége. 

 Személyi jellegű kiadások megalapozottsága. 

 Vagyonnyilatkozat vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

 

Összefoglaló ellenőrzési jelentés 4419/2018. iktató szám alatt került átadásra az intézmény 

részére, mely tartalmára a K-8-48/2018. iktató számú észrevétel megküldése megtörtént az 

intézkedési tervvel együtt. 

 

3.8.3. Ellenőrzést végző szervezet: Oktatási Hivatal 

 

Az ellenőrzés tárgya és célja:  

 

Az intézményellenőrzés során a szakértők az általános elvárás rendszer alapján - figyelembe 

véve az intézményi saját elvárás rendszert –azt vizsgálják, hogy az intézmény a maga által 

kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart. 

 Az ellenőrzés típusa: intézmény pedagógiai – szakmai ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2018. január 21 – február 21. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2018.02.21. 

 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Papp Lászlóné                                    tanfelügyelő 

Rávainé Kovács Éva Marianna       tanfelügyelő 

Vizsnyainé Ludman Erzsébet  vezető tanfelügyelő 
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Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. Pedagógiai folyamatok 

 
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves 

intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a 

pedagógiai munka, tervezési dokumentumai stb.) 

gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 

munkaközösségek bevonásával történik. A pedagógiai 

programnak és az egyéni fejlesztési tervnek 

megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, 

amely az értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon 

követhető. A problémák megoldására alkalmas 

módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 

(ötletek, egyéni erősségek) és külső források (pl. 

pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 

feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 

intézménynek. 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
Az óvodapedagógusok a gyermekeket egymás 

elfogadására, tiszteletére nevelik. Együttműködnek 

pedagógustársaikkal különböző pedagógiai eljárások 

(pl. játék- munkadélután, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában. Nyitottak a szülők, a 

gyermekek, az intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználják szakmai 

fejlődésük érdekében. A gyermekek nevelése érdekében 

kezdeményezően együttműködnek az óvodapedagógus 

társaikkal, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel 

és a szülőkkel. Szakmai megbeszéléseken kifejtik, 

képviselik az álláspontjukat, képesek másokat 

meggyőzni, és ők maguk is meggyőzhetőek. 

Tevékenységek során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljaiknak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikálnak. 
3. Eredmények 

 
A pedagógiai feladatok megoldásában az 

óvodapedagógusok együttműködnek kollégáikkal, a 

nevelőmunkát segítő munkatársakkal, a gyermek 

fejlődését támogató más szakemberekkel. Pedagógiai 

tervező munkájuk során figyelembe veszik az 

Alapprogram útmutatásait, helyi elvárásokat és az 

életkori sajátosságokat. A célok meghatározásánál 

figyelembe veszik az intézményi alapdokumentumokat. 

A tervezésnél építenek a gyermekek előzetesen 

megszerzett ismereteire.  
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Rendszeresen és eredményesen működnek intézményen 

belül a szakmai együttműködések, tehetséggondozás, 

szakmai munkaközösségek. Az óvodapedagógusok 

érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt ezekben. 

Intézményen kívül szakmai kapcsolatok erősítése 

folyamatos, az intézményben lévő szakmai tudás 

megosztása megvalósul. Az információs csatornák 

működnek, rendszeres a kapcsolattartás. A 

pedagógusok aktív szervezői, résztvevői a szakmai 
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közösségek munkájának. Tapasztalataikkal, ötleteikkel, 

hozzájárulnak az intézményi innovációhoz. Szívesen 

vesznek részt továbbképzéseken, szakmai fórumokon, 

bemutató foglalkozásokon, az ott szerzett 

tapasztalatokat megosztják kollégáikkal. A szakmai 

munkaközösségek munkájában kezdeményezően és 

aktívan vállalnak részt.  

A kétirányú információáramlás jól működik az 

intézményben, az infokommunikációs lehetőségek 

adottak hozzá. Rendszeres értekezletek szervezése 

különböző szinteken.  
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 
Az intézmény széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik 

városi, regionális és országos szinten. A partnerekkel 

való kommunikáció folyamatos, a véleményük 

kikérése, meghallgatása, alapján azok beépülnek a 

következő időszak feladataiba. Az óvodák 

hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően 

együttműködnek más intézményekkel, szervezetekkel, 

bekapcsolódnak a város kulturális, sport és egyéb 

rendezvényeibe. 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt 

vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. A 

humánerőforrás és az intézmény infrastruktúrája 

megfelelő a magas színvonalú szakmai munka 

megvalósításához a gyermekek egyéni differenciált 

személyiségfejlesztéséhez. Az óvodapedagógusok 

szívesen vesznek részt intézményi innovációban, 

pályázatokban, jó gyakorlatok kidolgozásában, 

közreadásában. A szervezeten belül jól működik a 

hatáskör és feladatmegosztás. Az intézmény szakmai 

érdekét szolgáló célok összehangoltak az egyéni 

célkitűzésekkel. 
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. 

 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Program 

és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja közötti 

koherencia tervszerű, tudatos, elvárásoknak 

megfelelően összehangolt. 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

fejlesztésének dokumentálása, tervezése. Az SNI 

gyermek érdekében történő felzárkóztatási lehetőségek 

kiaknázása. 

A fejlesztendő területhez intézkedési terv készült, mely a nevelőtestület által elfogadásra 

került. 

 

Következő évi tervezett, kiemelt feladatok 
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Ágazati elvárások alapján: 

 

 2018, 2019. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 2019. évi pedagógiai –szakmai elle3nőrzésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 

 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

 mesélés, verselés, mindennapi mese megvalósítása program specifikus módszertan 

alapján 

 

2017-2018 évi elért eredmények alapján: 

 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda kialakítása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa) 

 Kisgyermekkori nevelés támogatása – képzéseken megszerzett ismeretek, 

tapasztalatok beépítése a Pedagógiai Programba, a nevelési gyakorlatba 

 

 

Önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés alapján: 

 

 SNI gyermekek ellátásában együttműködések erősítése – teamek, esetmegbeszélő 

csoportok, belső képzések 

 

Összegzés: 

 

Karcag városban élő valamennyi óvodáskorú, óvodai ellátást igénylő és igénybe vevő 

gyermek óvodai nevelését a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásában lévő 

Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájában láttuk el a 2017-2018-as nevelési évben, 

31 óvodai csoportban. A gyermekek létszáma az elmúlt években folyamatos emelkedést 

mutat. Az intézmény éves beszámolójában a munkatervi feladataink megvalósításáról 

részletes képet nyújtottam az intézményünkben megvalósuló pedagógiai-szakmai 

munkáról, annak feltételeiről, humán-, tárgyi erőforrás gazdálkodásunkról, pénzügyi 

mutatóinkról.  

   

Bemutattam stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink időarányos 

megvalósulását, sikereinket, eredményeinket, felmerülő problémáinkat, azok 

megoldására tett intézkedéseinket. 

 

Az intézmény szakmai pedagógiai feladatainak megvalósításának helyszíne 9 óvodánk, 

ahol magas színvonalú, kiegyensúlyozott nevelőmunkát végeznek pedagógusaink a 

nevelőmunkát segítő dolgozókkal közösen. Az óvodák esztétikusak, igényes 

környezetben telnek a gyermekek mindennapjai nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. 

Tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a tevékenységek szervezéséhez, a gyermekek 
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képességeinek fejlesztéséhez. Büszkék vagyunk az egyre magasabb szintű feltételeket 

nyújtó óvodáink infrastrukturális feltételeire, amelyek ebben az évben a Táncsics 19., a 

Jókai, Kuthen, a Táncsics krt. 17., a SZIM óvoda, a Kinizsi úti óvoda konyhafelújítása 

után a Zöldfa úti óvoda felújításával folytatódik.  

Ünnepeink, jeles napjaink alkalmával lehetőséget teremtünk a közös együttlétre a 

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

rendezvényeink, ünnepeink kiemelt jelentőségű figyelmet kapnak Karcag Város 

vezetésétől és a fenntartó önkormányzat képviselő testületétől. 

 

Az óvodás gyermekek nyári élményeinek gazdagítása 5 tábori program – fejlesztő, 

környezeti, kézműves, zenei, hagyományőrző - szervezésével valósul intézményi keretek 

között, mellyel lehetőséget teremtettünk valamennyi nagycsoportos korú gyermek 

számára az egyhetes programon való részvételre. A tábori programok költségeit 

intézményi finanszírozással valósítjuk meg. 

 

Intézményünk szakmai kapcsolatai széleskörűek, gazdag, sokszínű együttműködést 

biztosítanak. Az intézményünk nevelőközösségének tagjai nagy szakmai tapasztalattal, 

magas szintű pedagógiai tudással rendelkeznek, melyet igyekeztünk szakmai 

környezetünkben, közösségekben bemutatni valamennyi bemutatkozási lehetőség 

alkalmával. Kiemelt jelentőségű intézményünk Bázisintézményi szerepe Jász-Nagykun-

Szolnok megyében, együttműködésünk a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal. 

 

Tartalmi fejlesztéseinkhez támogatást kaptunk kiemelt Európai Uniós pályázatok 

keretében a „Kisgyermekkori nevelés” és az „Esélyteremtő óvoda” projekt 

együttműködő partnereként.  

 

Megköszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának a gyermekek nevelésében, 

neveléséért végzett magas szintű munkáját, a kiegyensúlyozott együttműködést, az 

intézményi programokba való aktív bekapcsolódást, tevékenységet. 

 

Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének az 

intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásának, 

megvalósításának támogatását, az intézmény kiegyensúlyozott szakmai, pénzügyi, 

működési feltételeinek biztosítását. 

 

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.  

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

150 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

151 

 

1. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösségek beszámolója 
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Vezetői szakmai munkaközösség 

 

2017/2018-as nevelési év értékelése 
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1. Szakmai munkaközösség tagjai 

Ssz. Név 

 

munkahely Beosztás 

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

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

helyettes,  

3. Benéné Kecskeméti Anna Csokonai úti tagóvoda  tagintézmény vezető 

4. Romhányi Sándorné Jókai úti tagóvoda tagintézmény vezető 

5. Molnárné Oros Csilla Kinizsi úti tagóvoda tagintézmény vezető 

6. Balajtiné Sütő Margit Kuthen úti tagóvoda tagintézmény vezető 

7. Szabóné Szentesi Mária SZIM tagóvoda tagintézmény vezető 

8. Posztósné Kovács Éva Takács Péter úti tagóvoda tagintézmény vezető 

9. Kunné Nánási Mónika Táncsics krt. 19. tagóvoda Általános intézményvezető 

helyettes, szakmai 

munkaközösség vezető 

10. Harsányiné Szabó Ilona Zöldfa úti tagóvoda tagintézmény vezető 

11. Homoki Judit Kuthen úti tagóvoda Intézményvezető helyettes 

 
2. Szakmai munkaközösség célja a 2017-2018-as nevelési évben: 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátásának segítése, koordinálása. 

 EFOP 3.1.1 és az EFOP 3.1.3 pályázatok támogatása, hospitálások megszervezése. 

 Az intézményvezető munkájának támogatása, segítségnyújtás a menedzselésben, a 

szakmai munkában. 

 Az intézmény külső kapcsolatainak erősítése térségi óvodákkal. 

 Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében. 

 

     2.1  Szakmai munkaközösség feladata a 2017-2018-as nevelési évben: 

 Kapcsolatfelvétel a térségi valamint, OH Bázisintézményi feladatokat ellátó óvodákkal, 

szakmai konzultációk szervezése. 

 Intézményi programok, szakmai napok, EFOP 3.1.1. projekt keretén belül 

továbbképzések, hospitálások megszervezése. 
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 Szakmai konferenciákon az óvodát érintő változásokról, lehetőségekről való 

tájékozódás. 

 Karcag város értékeivel való ismerkedés: szakmai kulturális programok szervezése. 

 

3. Munkaközösségi foglalkozások megvalósulása: 

Ssz. 

A szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozások 

időpontja 

A szakmai munkaközösségi 

foglalkozások témája  

A szakmai 

munkaközösségi 

foglalkozást vezeti 

1. 2017. 08. 29. Szakmai Tanévnyitó Konferencián 

való részvétel Szolnokon  

Gulyás Ferencné, Kunné 

Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A konferencia megnyitását követően Dr.Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár előadását 

hallgathattuk meg, melynek címe: A köznevelés helyzete, fejlesztési irányai. Ezt követően 

Brassói Sándor az Oktatási Hivatal főbb feladatait villantotta fel a 2017/2018-as tanévre 

vonatkozóan.A Klebelsberg Központlegfontosabb feladatait és fejlesztéseit Solti Péter elnök úr 

előadásában hallgathattuk meg.Végül pedig Szabó Róza bemutatta a POK szervezésében 

megvalósuló szakmai programokat a 2017/2018. Tanév során a megyében.A tanévnyitó 

konferencián 9 fő szakmai munkaközösségi tag volt jelen. 

2. 2017. augusztus 31. 1. Szakmai munkaközösség 

megalakulása 

Kunné Nánási Mónika 

2. Éves munkaterv összeállítása 

3. Szakmai munkaközösség vezető 

megválasztása 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

11 fő munkaközösségi tag részvételével valósult meg az első foglakozásunk.  

Megalakult munkaközösségünk, 100%-os támogatottsággal megválasztottuk a munkaközösség 

vezetőt, összeállítottuk és elfogadtuk az éves munkatervet. Az alakuló értekezleten valamennyi 

munkaközösségi tag jelen volt. 
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3. 2017. október Látogatás a szépen felújított Kinizsi 

és SZIM Óvodákba. 

Kunné Nánási Mónika,  

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A szépen felújított SZIM és Kinizsi úti óvodák bejárása ünnepélyes keretek között valósult meg. 

Az óvodalátogatás során meghívott vendég volt Kovács Sándor a Jász- Nagykun Szolnok megyei 

Közgyűlés Elnöke, Dobos László Karcag város Polgármestere, önkormányzati képviselők, a 

kivitelezésére felelős cég képviselői, az önkormányzat részéről a pályázat megvalósulását segítő, 

koordináló munkatársak. Mindkét óvodában a tagóvoda vezetők köszöntője után, Kovács Sándor 

úr a JNSZ megyei közgyűlés elnöke, Dobos László Polgármester úr, valamint Gulyás Ferencné 

intézményvezető asszony mondott köszönő beszédet. Az SZIM rövid zenés gyermekműsorral 

köszönte meg az új csoportszobát, mely szép esztétikus környezetben várta a gyermekeket. A 

Kinizsi úti óvoda gyermekei rövid verses dalos műsorral köszönték meg a konyha felújítását, 

ahol a dajka nénik gépiesített körülmények között készíthetik elő a gyermekek tízóraiját, ebédjét, 

uzsonnáját. Jó érzés volt végig sétálni mind két óvodán, és látni azt az örömöt a gyermekek, 

szülők arcán, mellyel birtokba vették az óvodák épületét. Az óvodabejáráson minden 

munkaközösségi tag jelen volt. 

4. 2017. október – 2018. 

március 

Kapcsolatfelvétel az OH 

Bázisintézményi feladatokat ellátó 

óvodákkal. 

Kunné Nánási Mónika, 

Gulyás Ferencné 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A nevelési év során igyekeztünk a munkaközösség által szervezett rendezvényeket minél 

szélesebb körben meghirdetni. A célunk az volt, hogy szakmai kapcsolataink bővüljenek, minél 

több, OH Bázisintézményi feladatokat ellátó intézménnyel tudjunk szakmailag együttműködni. 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Művészeti Iskolai 

Tagintézménnyel szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki. Rendszeresen látogattuk és 

segítettük egymás rendezvényét. A szakmai munkaközösség tagja aktívan részt vettek a 

hálózatépítésben. 

5. 2017. október- 2018. 

március 

Bekapcsolódás az OH-Szolnoki POK 

által szervezett Pedagógiai Napok 

programsorozataiba. 

Kunné Nánási Mónika 
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A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Ősszel és tavasszal is bekapcsolódtunk a Szolnoki POK által szervezett Pedagógiai Napok 

programsorozataiba. 

Ősszel 2 bemutató foglakozás valósult meg a SZIM és a Kinizsi úti tagóvodánkban. A Kuthen 

úti óvodánkba a köznevelési intézmények vezetőit, munkaközösség vezetőt vártuk 

aIntézményvezetői feladatok aktualitásai, az ellenőrzések, értékelések tükrében,  valamint az 

Intézményi tehetséggondozó komplex program akkreditált kiváló tehetségpontban című 

előadásainkra. A Táncsics krt. 17-es óvodában pedig projektzáró napon vehettek részt 

vendégeink. 

Tavasszal szintén bemutató foglalkozásokat ajánlottunk ki megyei szinten, melyekre szép 

számmal érkeztek érdeklődők vidékről is. Összesen 5 bemutató foglalkozás valósult meg 4 

tagóvodánkban. Két alkalommal ajánlottunk be előadásokat, melyek témái felkeltették az 

érdeklődők figyelmét, ezt alátámasztja a jelenlévők létszáma is.  

Az előadások témája: Intézményi jó gyakorlatok bemutatása. A programok magas szakmai 

színvonalon történő szervezésébe, megvalósításába a munkaközösség valamennyi tagja 

bekapcsolódott. 

6. 2017. november Intézményünk névadójának 22. 

évfordulójáról megemlékezés 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A szakmai munkaközösség tagjaival minden évben ellátogatunk Imre napkor intézményünk 

névadójának síremlékéhez. Ebben az évben is közösen helyeztük el a koszorúnkat Madarász 

Imre sírjánál. A koszorúzáson 10 munkaközösségi tag jelen volt. 
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7. 2017. november 11.  OVI-GÁLA intézményi 

rendezvény szervezési 

feladatainak elosztása. 

 Óvodatörténeti kiállítás 

megszervezése 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A vezetői munkaközösség tagjainak aktív előkészítő munkájának, részvételének köszönhetően 

sikeresen megvalósult ebben a nevelési évben a XIV. OVI-GÁLA intézményi rendezvényünk. A 

rendezvényen Gulyás Ferencné Intézményvezetőnk köszöntötte Molnár Józsefné nyugalmazott 

óvodapedagógusunkat, aki szeptemberben ünnepélyes keretek között Szarvason vehette át az 

arany diplomáját. A Gyermekünk Mosolya – Egészséges Gyermekekért Alapítvány emlék 

plakettjei is az OVI-GÁLA rendezvényen került átadásra.Az emlékplakettet Karcagi – Nagy 

Zoltán és testvére Andy előadóművészek, valamint Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 

kapták. A rendezvényt a 9 tagóvoda színes, látványos, szívet melengető műsoratette 

felejthetetlenné. az OVI – Gála szervezési feladatait egyenletesen osztottuk el vezető társaim 

között. Összeállítottuk a fellépő óvodák sorrendjét figyelembe véve a teremben tartózkodható 

vendégek számát. Az óvodatörténeti kiállítás anyagát az I. emeleten tekinthették meg 

vendégeink.Aszervezési és megvalósítási feladatokba az összes munkaközösségi tag 

bekapcsolódott. 
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8. 2017. szeptember -  

október 

Kiemelt projektek (EFOP 3.1.1. és 

az EFOP 3.1.3.) tájékoztatásáról, 

megvalósításáról szóló 

konferenciákon való részvétel  

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Két alkalommal is részt vett a munkaközösség kiemelt projekt keretében rendeződött szakmai 

konferencián. 

2017. szeptember 27. –én Budapesten 4 fő munkaközösségi tag volt jelen az”Esélyteremtő 

óvoda!” nyitórendezvényen. A rendezvényem megismertük a projekt szakmai koncepcióját 

Csepregi Eszter a projekt szakmai vezetője előadásában, valamint bemutatta a projektben 

dolgozó munkatársakat. A délután folyamán pedig Dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár beszélt az 

együttnevelés lehetséges megoldásairól, és Dr. Kádár Annamária pszichológus az érzelmi 

intelligencia fejlesztéséről beszélt az óvodás korban. 

2017. október 26.-án a Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt európai uniós projekt 

keretében szerveződő workshop-on vettünk részt. A workshop keretén belül a Madarász Imre 

Egyesített Óvoda helyi hátránycsökkentő jó gyakorlatát mutatta be Gulyás Ferencné 

intézményvezető asszony. 

9. 2017. szeptember - 

2018. május 

Szakmai konferenciákon való 

részvétel 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Ebben a nevelési évben is próbált a vezetői munkaközösség minél több szakmai konferencián 

részt venni. Két munkaközösségi tag 2017. 08. 28. –án a Nyáregyházi ÖkoviFalu átadóján vett 

részt. 

2017. szeptember 25.-én Szolnokon a bázisintézményi koordinátorok szakmai konferenciáján 

vett részt egy munkaközösségi tag. Az értekezleten megismerte a bázisintézményi – hálózat 

működését, eljárásrendjét. Áttekintésre került a bázisintézményi éves munkaterv, valamint az 

Őszi Pedagógiai Napok bázisintézményi programjai egyeztetése történt meg. 

2018. február 02.-án „Alkalmazkodj okosan!” konferencián 6 fő munkaközösségi tag vett részt. 

A rendezvény Karcagon valósult meg Karcag Város Önkormányzata, a Hermann Ottó Intézet 

Nonprofit Kft, és a Dipol Csoport szervezésében. A konferencia témája: a Klímaváltozás hatásai. 
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2018. április 04.-én Szolnokon 9 fő munkaközösségi tag a Földművelésügyi Minisztérium által 

szervezett Zöldkonferencián vett részt, melynek címe: „Gazdálkodjunk okosan – a hulladékkal!”  

A konferencián tájékoztatást kaptak a részt vevők a Minisztérium környezettudatosságot erősítő 

programjairól, tapasztalatairól és a további tervekről. 

10. 2018. március14. 1848/49-es szabadságharcról való 

megemlékezés 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A munkaközösségi tagokkal közösen hallgattuk meg a Déryné Kulturális Turisztikai 

Sportközpontban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyét, mely a március 15. 

rendezvénysorozat nyitó műsorszáma volt. Az előadást követően pedig a Kossuth téren az 

intézmény koszorúját helyeztük el a Petőfi szobornál, megemlékezve ez által az 1848-as 

eseményekre. A rendezvénysorozatra minden munkaközösségi tag eljött. 

11. 2018. március 24. Aprólábak Gyermektánc Gála 

intézményi rendezvény szervezési 

feladatainak elosztása 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Intézményünk idén is megszervezte a Madarász Imre Pedagógiai Napokat, melynek nyitó 

rendezvénye volt az Aprólábak Gyermektánc Gála. A rendezvényen intézményünk 

valamennyi gyermektánc tehetségműhely csoportja szerepelt.  A rendezvényre meghívást 

kapott a térségünkben működő Püspökladányi Egyesített Óvoda Intézmény 

Bokrétatehetséggondozó műhely csoportja,aKisújszállásiHöcögők gyermektánc csoport, 

Berettyóújfalui Kökörcsin gyermektánc csoport, valamint bemutatkozhattak a városunkban 

működő általános iskolák néptánc csoportjai is. A rendezvény lebonyolításában, színvonalas 

megvalósításában a munkaközösség valamennyi tagja aktívan részt vett. 
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12. 2018. március 28. III: Térségi Tehetségfórum – 

Szakmai fórum szervezési 

feladatainak elosztása 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács szervezésében 

valósult meg szakmai fórumunk, melynek témájaÚjszerű lehetőségek a támogató együttműködés 

érdekében. A szakmai fóruma Déryné Kulturális Turisztikai Sportközpontban került 

megszervezésre. A rendezvényen közel 80 érdeklődő volt jelen. A délelőtt folyamán Györffy 

Sándor Kossuth díjas szobrász, valamint Dr. Nagy – Molnár Miklós a Györffy István Nagykun 

Múzeum igazgatójának előadását hallgathatták meg a jelenlévők, majd délután az Inspirációk a 

Tehetségpont együttműködéseiben, a Szülők bevonásának újszerű  

módszerei, a Tehetséggondozó műhelyben megvalósult projektek sokszínű együttműködései 

témakörben  

A Szakmai fórum szervezésébe, megvalósításába, zavartalan lebonyolításába valamennyi 

munkaközösségi tag bekapcsolódott. 
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13. 2018. június  Éves programok értékelése, 

 Látogatás Berekfürdőbe a 

Dániel tanyára. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Az utolsó munkaközösségi foglalkozás a munkaközösség vezető távolléte miatt nem valósult 

meg. A foglalkozást a következő tanév szeptemberében szeretnénk megvalósítani. 

 

4. Szakmai munkaközösség munkájának, a tagok tevékenységének értékelése 

A szakmai munkaközösség foglalkozásain a tagok aktívan vettek részt, nyíltan, őszintén 

nyilvánítanak véleményt az adott témákkal kapcsolatban. A Pedagógiai Program cél és 

feladatrendszere mellett próbáltam a nevelési év elején összeállított munkatervben meghatározott 

programokat megvalósítani. A munkaközösség éves munkáját ennek függvényében sikeresnek 

értékelem. Az intézményi rendezvények magas szakmai színvonalon történő megvalósulásához 

hozzájárulta munkaközösségi tagok nyitottsága, érdeklődése, elhivatottsága a témák, az intézmény 

iránt.  

 

5. További tervek, javaslatok 

 Vezetői tapasztalatcsere 

 OH Bázisintézmény 

 Lehetőség szerint szakmai konferencián való közös részvétel 

 Szakmai fórum szervezése 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 

Karcag 2018. június 08. 

 

Kunné Nánási Mónika 

Szakmai munkaközösség vezető 
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A munkaközösség 2017. augusztus 31-én alakult meg 9 fővel. 

Tagjai:  

             Spisák Dezsőné   Zöldfa úti óvoda 

             Péter Lászlóné   Kinizsi úti óvoda 

             Kovácsné Czigle Erika  Táncsics 17. sz. óvoda 

             Cseppentő Lajosné- 

             Gyulainé Nagy Zsuzsa- 

             Nagyné Varga Csilla- 

             Gyarmati Adrienn- 

             Kovácsné Vadai Viktória- 

             Perge Tiborné   T/19. sz.  óvoda 

 

A munkaközösséget vezette: Perge Tiborné óvoda és drámapedagógus. 

A munkaközösség célja: a benne részt vevő pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése. 

A már megismert játékok alkalmazása saját csoportban, mesék feldolgozása, élmények, 

tapasztalatok, ötletek átadása. Segítsünk egymásnak, tanuljunk egymástól. 

A munkaközösség feladata: foglalkozások keretében drámajátékok megismertetése, 

gyakorlatban való kipróbálása. Segítségnyújtás szakmai, módszertani kérdésekben. 

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

 

Éves tervünket megvalósítottuk, mely lebontva a következő:  
2017. augusztus 31: 

 Munkaközösség megalakulása 

 vezető megválasztása 

 éves program összeállítása 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

 

2017. október 5: 

 a Süni nagycsoport szüreti, népi dramatikus játékának megtekintése 

 célja: hagyományápolás, népi játékok megismertetése,           

 feldolgozásának lehetősége 

 a játékot vezette: Gyulainé Nagy Zsuzsa, Kovácsné Vadai Viktória 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

 

2017. október 26: 

 Játéktár bővítése, alkalmazásának lehetősége 

 vezette Perge Tiborné 

 pedagógus II. minősítő eljárás sikerének tapasztalatai, élményei 

 előadó: Kovácsné Czigle Erika 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 
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2017. december 07: 

 Adventi időszakra való felkészülés: játékok, ötletek, tervek 

 mesefeldolgozás a drámapedagógia módszereivel   

 vezette: Perge Tiborné    

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

2017.december 20: 

 Karácsonyi ünnepi műsor előadása 

 összeállította: Nagyné Varga Csilla és Perge Tiborné 

 közreműködtek a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

2018. január 19: 

 részt vettünk a város által rendezett Magyar Kultúra       

 Napján, ahol munkaközösségünk tagja Gyulainé Nagy  

 Zsuzsa Karcag Város Kultúrájáért díjban részesült 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Déryné Művelődési Központ 

2018. február 21: 

 játéktár bővítése, alkalmazásának lehetősége 

 vezette: Perge Tiborné 

 a munkaközösség tagjai bemutatták egymásnak saját 

 csoportjukra alkalmazott, feldolgozott meséjüket 

 jelen voltak a munkaközösség tagjai 

 helyszín: Táncsics 19. sz. óvoda 

2018. április 13.-14: 

 Országos Esztétikai Konferencia 

 témája: átdolgozott, alternatív művészeti óvodapedagógiai 

 program, jó gyakorlatok megismerése 

 a konferencián részt vett: Nagyné Varga Csilla, Gyulainé 

 Nagy Zsuzsa, Kovácsné Vadai Viktória, Perge Tiborné 

 helyszín: Békéscsaba 

Ebben az évben is részt vettünk helyi színházi előadásokon, városi ünnepségeken, Madarász 

Imre Pedagógiai napok keretében rendezett bemutatókon, előadáson. 

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

feladatok megvalósításához. Visszajelzéseiket örömmel fogadtam, miszerint sikerrel 

alkalmazták a tanult játékokat, feldolgozott meséket csoportjukban. Összejöveteleinken 

megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, nehézségeinket, sikereinket. Azok a kolléganők, 

akik sikeresen átestek a minősítésen és ellenőrzésen biztatták a többieket, hogy bátran álljanak 

az eljárások elé, írják meg a portfóliójukat, felkészülésükben szívesen segítjük őket. 

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

pozitív energiákkal, művészettel, humorral, hogy még szebbé és örömtelivé varázsoljuk 

óvodás gyermekeink hétköznapjait és ünnepnapjait. 

 

Karcag, 2018. június 06.  

Perge Tiborné 

óvoda és drámapedagógus 
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A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (11 fő) 

 

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

2. Farkas János (Kinizsi úti óvoda) 

3. Kis Anikó Krisztina (Jókai úti óvoda) 

4. Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti óvoda) 

5. Lövei Gáborné (Csokonai úti óvoda) 

6. Csapóné Horváth Marianna (Zöldfa úti óvoda) 

7. Kovácsné Czigle Erika (Székhely) 

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

9. Vadai Gyuláné (Takács P. úti óvoda) 

10. Gyökeres Éva (Takács P. úti óvoda) 

11. Tóthné Török Judit (SZIM óvoda) 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

 

Feladata: 

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

gyermekekkel kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A 

gyermekvédelem területen történt törvényi változások megismertetése, átadása a kollégáknak. 

A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának segítése óvodákon belül. 

 

1. Alakuló összejövetel (201176.08.31.) 

 

- A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség megalakulása. 

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

továbbra is megerősítették tisztségében. 

- Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. sz. óvoda (Résztvevő tagok száma: 11 fő) 

 

2. Szakmaközi megbeszélés (2017.10.19.) 

 

Témája: 

„A gyermekvédelmi észlelő – és jelzőrendszer tevékenységének segítése, a jelzési 

kötelezettséggel kapcsolatos feladatok törvényváltozásokról, a megújult szakmai szabályozó 

anyagokról, protokollokról, valamint aktualitásokról történő egyeztetés.” 

A megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei, az iskolák képviselői és a GYJSZ 

családgondozói és estmenedzserei vettek részt. 

A szakmaközi megbeszélésen Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezető az észlelő és 

jelzőrendszer tagjai együttműködésének fontosságát emelte ki, s hívta fel rá a jelenlévők 

figyelmét. Elmondta, hogy a jelzési kötelezettség nem minősül adattal való visszaélésnek és 

fel kell vállalnia annak, akitől a jelzés indul. Zártan kezelik a jelzést tevő intézmény és a 

személy adatait. Nyomatékosan kiemelte, hogy a jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a 

gyermek veszélyeztetése esetén. A törvény mindezek mellett együttműködési és kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jelzőrendszer tagjainak. 

Megelőzés-jelzés-cselekvés-visszajelzés- után követés.  
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A hallottakkal kapcsolatban konzultációra került sor. A jelen lévők kérdéseket intéztek 

Kovácsné Szabó Ágneshez elsősorban arra vonatkozóan, hogy mely gyermekekre 

mondhatjuk, hogy veszélyeztetett helyzetben vannak, tehát veszélyeztetettek. Példákat 

soroltak fel, melyeket megbeszéltünk. 

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

 

3. Munkaközösségi foglalkozás (2018.02.08.) 

 

2017. október 26-án a gyermekvédelmi munkaközösség tagjai közül 4 fő részt vett a 

„Hogy a ma gyermeke ne legyen a holnap drogosa!” című regionális konferencián Szolnokon. 

A konferencián elhangzottakról tartottam beszámolót a munkaközösség jelen lévő tagjainak. 

Az előadók sorrendjét az előadások témáit követve, melyek a gyermekvédelmi munkát és az 

óvodapedagógusokat érintik.  

1. Az óvodáskor fontossága a fejlődéspszichológia nézőpontjából 

Előadó: Márkné Dr. Ribiczey Nóra 

Az előadó az óvodáskor jelentőségét emelte ki 

- a kisgyermekkor jelentősége 

- személyiségfejlődés óvodás korban 

- a gondolkodás fejlődése 

- viselkedés és érzelemszabályozás óvodás korban 

- a felnőttek fontossága 

- a felnőtt, mint a gyermek „én”képének alakítója 

 

2. Családi és intézményi szocializáció – esélyek és veszélyek 

Előadó: Dr. Felvinczi Katalin 

- családi kockázati tényezők 

- intézményi szocializáció, mint kockázati tényező 

Néhány jellemző probléma óvodás korban: agresszió, magatartási nehézség, szorongás, 

elszigetelődés. 

 

3. Van más út! A szenvedélybetegségektől mentes életre nevelés óvodai módszertani 

program 

Előadó: Bagi Edit 

Indokoltság: A szenvedélybetegségben szenvedők a szenvedélyeknek hódolók száma 

nő – a kipróbálók életkora csökken. 

Az óvodáskor a személyiségfejlődés első szocializációs színtere. 

Az óvodában még találkozunk a szülőkkel. 

A program célja, tartalma:  

- tudatosabb nevelés 

- reális énkép alakítása 

- pozitív én üzenetek 

- a nemet tartalmazó én üzenetek 

- összetett viselkedésfejlesztés 

- baráti kapcsolatok – felelősségvállalás 

- javaslatok óvodapedagógusoknak 

A program szerzői Bagi Edit – Szappanos József 

4 tematikai egység:  

- én 
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- én és a társam 

- családom 

- szűkebb és tágabb környezetem 

 

4. Van más út! Az óvodai program jelentősége a bűnmegelőzés szempontjából 

Előadó: Fekete Miklós rendőrezredes 

Pótolnunk kell, amit a szülők elmulasztanak – nevelés, tanítás 

- meg kell tanítani a gyermeket már kiskorában nemet mondani 

- jó döntést kell hozni már óvodás korban 

- saját minta, ha nincs otthoni – óvónő, tanító néni 

 

    6. Prevenciós feladatok a gyermekvédelemben 

 Előadó: Dr. Neszt Judit Ph.D. 

 A kockázati csoportok 

- HHH gyermekek 

- alkoholista, drogos szülők gyermekei… 

Drogprevenció óvodás korban 

- beszélgess! 

- mutass példát! 

- tanítsd meg nemet mondani! 

- nem kell mindig gyógyszer 

- ne hazudj! (ha megkérdeznek) 

- hallgasd meg a gyermeket! 

A nem jelzés veszélyeztető tényező! 

Ha nem működik a jelzőrendszer, azért nem működik, mert nem működtetik. 

A munkaközösség tagjai érdeklődve hallgatták a beszámolót, hiszen még ők sem 

hallottak erről a programról. Konzultáció során elmondták, hogy sajnos a gyermekek 

többsége az ő óvodájukban is hallott már a dohányzásról, az alkoholról, illetve a 

drogról vagy kábítószerről. Tapasztalatainkat megosztottuk egymással. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. sz. óvoda (Résztvevő tagok száma: 9 fő) 

 

4. Éves gyermekvédelmi tanácskozás (2018.02.26.) 

 

 

A tanácskozás programja:  

A Gyermekjóléti Szolgálat összefoglalója az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységről: 

előadó: Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezetője. A tanácskozásra a városunk 

intézményeiben dolgozó, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek elküldték 

írásbeli anyagukat az intézményükben folyó gyermekvédelmi munkáról.  
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Intézményünk is megtette ezt, melyet megköszönt a szakmai egység vezetője. A beérkezett 

anyagok alapján állította össze a tanácskozás anyagát és prezentálta számunkra. 

A következő napirendi pont: 

A Család- és gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatásként a pszichológiai 

tanácsadás és a jogi tájékoztatás nyújtás bemutatására került sor. 

Előadó: Márkus Viktória pszichológiai tanácsadó 

Dr. Mihály László ügyvéd 

Helyszín: Idősek Klubja Kg., Szabó József út 6.sz. (Résztvevő tagok száma: 9 fő) 

 

5. Munkaközösségi foglalkozás (2018.05.09.) 

 

Az előadás címe: A HH gyermekek differenciált nevelése 

Előadó: Molnárné Oros Csilla óvodapedagógus, szaktanácsadó 

 

1. Differenciált és egyéni fejlesztés az óvodában 

2. Az óvoda szerepe a hátránycsökkentésben 

3. Az óvodai IPR bemutatása 

4. A hátrányos helyzet jogszabályi háttere 

5. A dajka szerepe az óvodai hátránycsökkentésben 

6. Az Oktatási Hivatal Fejlesztési projektjei 

7. Egyéni bánásmód, hátránycsökkentés a karcagi Kinizsi úti óvodában 

 

A kolleganőtől több alkalommal kértek már szaktanácsadást vidéki óvodákban, ebben a 

témában, s úgy gondoltuk, hogy a munkaközösség tagjai számára is hasznosak és építő 

jellegűek lesznek az elhangzottak. Ez valóban megvalósult az előadás során. Az előadást 

követően kérdések, hozzászólások hangzottak el. 

 

Az előadást követően a jelen lévő munkaközösségi tagok részvételével az Intézményi 

Esélyegyenlőségi Program éves felülvizsgálata megtörtént. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. számú óvoda (Résztvevő tagok száma: 9 fő) 

6. Szakmaközi megbeszélés (2018.05.15.) 

 

Témája: 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Regionális 

Krízisambulancia bemutatása, Valamint aktualitásokról történő egyeztetés 

Előadó: Sándorné Pólik Róza szakmai vezető, Szelei Edit szociális szakember 

Az előadók tájékoztattak bennünket a Biztos Pont Regionális Krízisambulancia 

működtetéséről, mely Szolnokon nyílt. 

A Biztos Pont Regionális Krízisambulancia kapcsolati erőszak áldozatainak, családtagjainak, 

illetve a velük kapcsolatba kerülő szakembereknek nyújt segítséget Szolnok városában (lelki, 

szóbeli, szexuális erőszak, fizikai bántalmazás). A krízisambulancia célkitűzése, hogy az 

érintettek minél több tájékoztatást és segítséget kaphassanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a 

megelőzésre, a problémák korai kezelésére.  

Feladatuk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben résztvevő intézmények közötti 

együttműködés elősegítése. Szakmai hálózatot hoznak létre annak érdekében, hogy a 

kapcsolati erőszak eseteit minél hatékonyabban tudják közösen kezelni. Társadalmi 

szemléletformáló kampányaik célja, hogy minél többen képesek legyenek felismerni és 
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elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget, akik 

veszélyeztetve érzik magukat. 

Az előadást követően írásbeli tájékoztatót kaptak a résztvevők. Az előadók kérték, hogy a 

hatékonyabb tájékoztatás érdekében az intézmények hirdető tábláján helyezzük el. A felmerült 

kérdésekre szívesen válaszoltak. 

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

 

A munkatervben tervezett foglalkozások értékelése 

 

Az éves munkatervben 7 foglalkozást terveztünk, melyből 6 valósult meg. Elmaradt a 

gyermekvédelmi feladatok féléves értékelése, hiszen a gyermekvédelmi felelősök írásban 

megküldték számomra.  

A munkaközösség szervezésében tartalmas előadást halottunk Molnárné Oros Csilla 

óvodapedagógus, szaktanácsadótól. 

Az intézményvezetőt írásban tájékoztattuk az óvodákban folyó gyermekvédelmi munkáról 

félévkor. 

Elküldtük írásbeli beszámolónkat a Szociális Szolgáltató Központba, a 2017-es év 

gyermekvédelmi munkájáról. 

A törvényi változásokról tájékoztattuk a kolléganőket. 

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 hozzájárultak a szakmaközi megbeszélések és a 

munkaközösség munkájának eredményességéhez, tartalmasabbá tételéhez. 

A féléves beszámolókat a gyermekvédelmi felelősök időben leadták. 

 

Pedagógiai Programunk megvalósításához elengedhetetlen:  

 

- A gyermekvédelmi felelősök kompetenciáinak meghatározása az új törvényi 

rendelkezések értelmezése, átadása. 

      - Esélyegyenlőség – hátrány kompenzációs lehetőségeink áttekintése.  

      - Kapcsolattartások és azok egymásra épülésének átlátása. 

(családgondozók, esetmenedzserek, védőnők, rendőrség, pszichológusok stb.) 

 

Pedagógiai Programunk meghatározza a gyermekvédelmi munkát az óvodában.  

 

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

óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős között annak érdekében, hogy jobb 

eredményeket, sikereket érhessünk el. 

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

gyermekvédelem területén a legtöbb problémát jelentették. 

Igyekeztünk szakemberek bevonásával, szakirodalom javaslattal, új módszerek ajánlásával 

segíteni a kollegák munkáját.  

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

szélesedik is. Ez az összehangoltság a védőhálót erősítheti. 

A visszajelzések alapján úgy értékelem, hogy munkaközösségünk hatékony támogató munkát 

végzett ebben a tanévben. 
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További tervek, javaslatok: 

 

- A 2018/2019-as tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 

szakmaközi megbeszéléseken. 

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

 

Karcag, 2018. május 31. 

 

 

 

 

Ökrösné Kara Judit 

munkaközösség vezető 
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Kézműves szakmai munkaközösség 

 

2017/2018-as nevelési év értékelése 
 

 

 

 

Mottónk: 

„ Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker. ” 

- Henry Ford - 
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2016.08.31.-én az érdeklődő kolleganők részvételével (12 fő) megalakult a  munkaközösség. 

Tagjai:  

 Cseppentő Lajosné 

 Kisariné Kálmán Enikő 

 Kovácsné Czigle Erika 

 Mándi Katalin 

 Molnárné Oros Csilla 

 Németh Imréné 

 Szabó Renáta 

 Szarka Péterné 

 Tóthné Török Judit 

 Vadainé Boros Beáta 

 Vadai Gyuláné 

 Nagy Tiborné 

 

A munkaközösség vezetésére egybehangzó szavazással Nagy Tibornét kérték fel. 

 

A kézműves munkaközösség célja: 

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

mélyítése a műhelytevékenységek közben.  

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

területén.  

 

A kézműves munkaközösség feladatai: 

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

feltöltődés a magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

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

beépítési lehetőségének felismerése a mindennapi munkában. 

3. Módszertani kultúránk gazdagítása az egymástól tanulás lehetőségével, saját élményű 

tanulás illetve bemutató foglalkozás kereteiben.  

4. A népi kismesterségekkel való ismerkedés, jellegzetes anyag és eszköztáruknak, 

technikai fogásaiknak megismerése, kipróbálása. Tudásunk, ismereteink gazdagítása által, 

azok beépítésével mindennapi és tehetséggondozó pedagógiai munkánkba célunk továbbra is 

a kézművesség hiteles helyi értékeinek átadása, az élmény nyújtásával gazdag világuk 

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

kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt. 

5. A kreatív kuckó elnevezésű tehetségprogram akkreditált jó gyakorlat átadása 

intézményünk az őszi nevelési értekezletén, valamennyi óvodapedagógus részére, 

intézményünk vezetésének felkérése által. 

6.  A kézműves alkotó tábor programjának, szellemiségének jó gyakorlatként való 

kidolgozása, benyújtása. Újabb jó gyakorlatok kidolgozási lehetőségének keresése. 

7. Intézményünk más munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek keresése, 

bővítése, ápolása. 
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A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

 

Megvalósított 

foglalkozások 

időpontok Felelősök Helyszín Résztvevők 

száma 

Alakuló ülés 

Munkaközösség vezető 

megválasztása 

Munkaterv összeállítása 

2016 08. 31 A 

munkaközösség 

tagjai 

Kuthen u. tagóvoda 9 fő 

Pinczésné Soós Gyöngyi 

népi iparművész meghívása 

műhelyfoglalkozásunkra. 

2017.11.15 

 

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

Csokonai úti óvoda 5fő 

Bemutató foglalkozás az 

„Aprókezek” térbeli-

vizuális tehetségműhelyben. 

Vezeti: Szarka Péterné 

óvodapedagógus. 

2017.03.06. Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

Szarka Péterné  

Csokonai u. 

tagóvoda 

7fő 

A „Játszd újra „–kreatív 

alkotó kiállítás szervezési 

feladataiban, a 

gyermekekkel elkészített 

alkotásokkal és azok 

kiállításával az intézményi 

szintű rendezvényünk 

sikeres megvalósításában 

való teljes körű részvétel. 

 

Játszd újra kiállítás 

berendezése 

 

 

Játszd újra kreatív alkotó 

kiállítás megnyitó 

 

 

 

 

 

2017. 03.23 

 

 

 

2017. 03.26 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

A kézműves 

munkaközösség 

tagjai 

ryné  

Kulturális, 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

12fő 

 

A kézműves alkotó tábor 

programjának összeállítása, 

feladatok megbeszélése, 

szervezési feladatok. 

Eszközigény összegyűjtése, 

tervezése. 

 

2017.04.16 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Székhely 

 

5 fő 
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Előttünk álló feladatok 

A kézműves alkotó tábor 

megvalósítása a kézműves 

műhelyekbe járó gyermekek 

részére 5 munkaközösségi 

tag részvételével. 

2017.07.02-

2017.07.06 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

Székhely 5 fő 

9.Aktuális feladatok 

megvalósítása 

 

 

A Karcagi Városvédő 

Egyesület felkérésére 

környezettudatos játékok 

elkészítéséhez képek 

rajzolása és festése 

 

A városunkban feldíszített 

fenyőfákra karácsonyfa 

díszek elkészítése. 

 

A Madarász Imre Egyesített 

Óvoda partnerei részére 

karácsonyi meglepetés 

ajándékok elkészítése. 

 

A Madarász Imre 

Óvodapedagógiai Napok 

keretében: 

Intézményi jó gyakorlatok 

bemutatása témában a 

„Játszd újra”- kreatív alkotó 

kiállítás PPT formájában 

történő prezentálása 

 

 

 

2017.10. 

hónapban 

több 

alkalommal 

folyamatosan 

 

2017.11.30 

 

 

2017.12.19 

 

 

2017.04.20. 

 

 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely 

 

 

Székhely 

 

 

 

Kuthen u. tagóvoda 

 

 

 

4 fő 

 

 

 

8 fő 

 

 

 

6 fő 

 

 

12 fő 

vendég 
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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 az elérendő 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 Programjában megfogalmazott 

célok és feladatok szem előtt tartásával. A munkaközösség vezető megválasztása a tagok 

egybehangzó szavazataival történt. 

 

Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész meghívásával sikeresen megvalósult a csuhéfonás 

népi kismesterséggel való megismerkedésünk, a technikai fogásokat kipróbáltuk, meghívott 

vendégünk koordinálásával elsajátítottuk. A csuhézás hagyományát megismertük, 

megszerettük, önfeledten, örömmel alkottunk. A gyakorlati tapasztalatszerzés, a technikai 

fogások megismerése, kipróbálása tudásunkat bővítette a magyar kézműves kultúra területén. 

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

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

tárásával, érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt. 

 

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

szerzi magának” 

Kodály Zoltán 

 

A bemutató foglalkozás az „Aprókezek” térbeli-vizuális tehetségműhelyben került 

megszervezésre, Szarka Péterné óvodapedagógus-tehetséggondozó műhelyvezető vezetésével.  

A műhelymunka megtekintése során remek megoldást láthattunk a „decoupage”- új technika 

elsajátíttatására a gyermekekkel. A műhelymunka légköre örömteli volt, a tapasztalatszerzést 

követően a gyakorlati alkalmazás megvalósulását tapasztalhattuk meg a műhelyben, 

elmélyülten alkottak a gyermekek. Egyéni elképzeléseiket megvalósították, egyedi 

produktumok születtek. A komplex tehetséggondozás módszertani felépítését kiválóan 

bemutatta a műhelyvezető, tervezett céljait, feladatait maximálisan megvalósította. A résztvevő 

óvodapedagógusoknak lehetősége volt a foglalkozást követően a beszélgetésre, eszme cserére. 

Célunk, a tapasztalatok átadása, az egymástól tanulás, a módszertani kultúránk megújítása és 

fejlesztése sikeresen megvalósult. Továbbá a tehetséggondozó munka iránt újonnan elkötelezett 

kolleganők segítése, szakmai és módszertani tudásuk gyakorlatban történő támogatása, 

gazdagítása a bemutató foglalkozás keretében megtörtént.  

A „Játszd újra „–kreatív alkotó kiállítás szervezési feladataiban munkaközösségünk tagjai 

aktívan részvettek, mindannyian saját tagóvodáinkban maximálisan segítettük a 

gyermekekkel/családokkal együtt elkészített alkotások megszületését. A tárlat berendezésében 

a szervezési feladatokban részt vállaltunk. Az esztétikus és kreatív produktumok kiállításával 
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az intézményi szintű rendezvényünk sikeres megvalósítását segítettük. Intézményünk szakmai 

napján (2018.03.28.-án) a tárlatot szélesebb körben megtekinthették a résztvevő 

óvodapedagógusok, vendégek.  

A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása, feladatok megbeszélése, a szervezési 

feladatok összehangolása megtörtént. 

A tervezési folyamat során figyelembe vettük az elmúlt nevelési év tábori tapasztalatait, a 

részvevő óvodapedagógusok ötleteit, a tábor kitűzött céljainak megvalósulását. A megbeszélést 

követően a kézműves alkotó tábor terve elkészítésre kerül. 

Előttünk álló feladat: 

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

gyermekek részére. Célunk a gyermekek tehetséggondozásának továbbfejlesztése és 

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

Péterné, Vadai Gyuláné, Vadainé Boros Beáta, Nagy Tiborné. A táborban zajló munkánkat 

intézményünk két pedagógiai asszisztense segíti. 

Aktuális feladatok megvalósítása: 

A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok keretében- Intézményi jó gyakorlataink- címmel 

meghirdetett előadások között a „Játszd újra”- kreatív alkotó kiállítás PPT formájában sikeresen 

bemutatásra került. 

A Karcagi Városvédő Egyesület pályázati forrásból megvalósítandó környezettudatos 

játékainak elkészítésében a környezeti szakmai munkaközösséggel együttműködve felkérést 

kaptunk a munkálatokban való részvételre. A játékok elméleti síkon való megtervezését a 

környezeti munkaközösség segítette megálmodni, majd a konkrét terveket megrajzolták és 

megfestették a kézműves munkaközösség felkért tagjai. E munkafolyamat alkalmával a két 

munkaközösség kiválóan együttműködött, egymást kiegészítve és erősítve sikeresen 

megvalósították a rájuk bízott feladatokat. Az elkészült labirintus játék,a memória és 

mesekocka játékok a város lakosságát ösztönzik a környezettudatosabb életre, a családok 

megfelelő hulladékgazdálkodási szokásait alakítják. A játékok egy része a karcagi 

kolbászízesítő versenyen került felállításra 2017.11.25.-én mely alkalommal az alkotó 

kolleganők is részt vettek. Ezt követően a városi gyermeknapon próbálhatták ki az érdeklődők a 

játékokat. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft által készített- 

Karcagi hulladékgazdálkodási Kisokos-című kiadványban az elkészült játékok, képek egy része 

megtekinthető. Nagy örömünkre szolgált, hogy e nemes céllal tervezett játékok 

elkészítetésében, munkánkkal hozzájárultunk a sikeres megvalósításhoz.(Mándi Katalin, Szarka 

Péterné, Tóthné Török Judit, Nagy Tiborné) 
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A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez 

munkaközösségünk munkaprogramja segítséget nyújtott: 

 Intézményünk szakmai napján munkaközösségünk térbeli-vizuális tehetséggondozó 

műhelyeket vezető tagjai bemutatták kiállítás formájában a gyermekekkel készített 

alkotásaikat. A Játszd újra –kreatív alkotó kiállítás alkalmával, a tárlat berendezésében a 

gyermekekkel elkészített alkotásokkal és azok kiállításával,a szervezési feladatokban 

való aktív részvétellel segítettük az intézményi szintű rendezvényünk sikeres 

megvalósítását. 

 A Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok programjainak sikeres megvalósításában 

való részvétel. A „Játszd újra” – kreatív alkotó kiállítás bemutatása PPT prezentáció 

formájában. Előadó: Nagy Tiborné 

A munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok 

megvalósulását: 

 Bemutató Szarka Péterné 

 A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása. A tábor szervezési feladatainak 

megbeszélése. 

 Mándi Katalin, Szarka Péterné, Vadai Gyuláné,Vadainé Boros Beáta,Nagy Tiborné  

 

További terveink: 

 

A 2017/2018 nevelési évben elmaradt, tervezett foglalkozásaink megvalósítása. 

 

A kézműves alkotó tábor programjának, szellemiségének jó gyakorlatként való benyújtása. 

 

A Rajzolás, festés, mintázás kézimunka területén szakmai ismereteink, módszertani tudásunk 

felelevenítése az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottaknak való 

megfelelés tükrében. A szakmai, módszertani megújulás fontossága, módjai. Intézményünk 

szaktanácsadójának felkérése, kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere. 

 

Az arcfestés fogásainak elsajátítása, ismereteink bővítése, elméleti és gyakorlati tudásunk 

gazdagítása e területen. 

 

Az elkövetkezendő nevelési évben továbbra is fontos feladatnak érezzük a bemutató 

foglalkozás szervezését, tapasztalataink átadását az egymástól tanulás céljából. 

 

Helyi népi kismesterek műhelylátogatása. Népi kismesterségekkel való ismerkedés, jellegzetes 

anyag és eszköztáruknak, technikai fogásaiknak megismerése, kipróbálása.  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

179 

 

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

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

tárásával, érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt. 

 

Aktuális feladatok: 

 

A „Játszd újra „–kreatív alkotó kiállítás szervezési feladataiban, a gyermekekkel elkészített 

alkotásokkal és azok kiállításával az intézményi szintű rendezvényünk sikeres 

megvalósításában való teljes körű részvétel.  

 

A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása, feladatok megbeszélése, szervezési 

feladatok. A tábor megvalósítása. 

 

Karcag, 2018. 06. 05. 

 

Nagy Tiborné 

szakmai munkaközösség vezető  
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Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

181 

 

 

 

 

Környezeti nevelés munkaközösség 

2017/2018-as nevelési év értékelése 
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Környezeti nevelés munkaközösség 

A környezeti nevelés munkaközösséget vezeti: Andrási Tiborné 

A munkaközösségben 15fő vett részt. 

1. Andrási Tiborné 

2. Ökrösné Kara Judit 

3. Molnárné Oros Csilla 

4. Háló Éva 

5. Perge Tiborné 

6. Romhányi Sándorné 

7. H.Tóth Jánosné 

8. Popovicsné Nagy Mária 

9. Zsirosné Egyed Ibolya 

10. Lövei Gáborné 

11. Szentesi Nelli 

12. Huszár Dóra 

13. Kovácsné Fodor Mónika 

14. Karásziné Julianna 

15. Horváthné Csapó Marianna 

A munkaközösségünk 2008 szeptemberében alakult. Ebben a nevelési évben két új taggal 

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

környezettudatos szemléletformálását. Egy kolléganő gyakornokként végzi óvodapedagógusi 

tevékenységét, egy pedig szomszéd településen dolgozott, elkötelezett a környezeti nevelés 

iránt és szeretett volna aktívtagja lenni közösségünknek, ahol új ismeretekre tehet szert, ahol a 

megszerzett tapasztalatait megoszthatja óvodapedagógus társaival.  

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. 
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 A tagintézményekben a környezeti nevelés megvalósításának szakmai, módszertani 

segítése. 

 Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a környezettudatos 

szemléletformálása az óvoda dolgozói, a gyermekek, a gyermekeken keresztül a 

szülők körében. 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények 

kidolgozása. 

 A kerékpározás népszerűsítése, a környezetbarát és fenntartható közlekedési szemlélet 

széles körben történő terjesztése a városunk levegőszennyezettségének és 

zajártalmának csökkentése, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 

Feladatunk 

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

nevelés, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása magas 

színvonalon valósuljon meg. 

 Az óvodáinkba járó családok figyelmének felkeltése a tiszta környezet iránt. Országos 

és városi szintű rendezvényhez való csatlakozás. 

 Élményszerzés helyszíneinek, tapasztalatszerzés lehetőségeinek felkutatása, 

megismerése természetismereti játékokon keresztül. 

 Az élményszerzésen szerzett tapasztalatok feldolgozásához projekt kidolgozás, 

játékgyűjtemény készítés. 

 A légszennyezettség csökkentése érdekében, kerékpározást népszerűsítő programok 

szervezése. 

 A családok által gyakran látogatott közeli városok felkeresése, az óvodás gyermekek 

számára érdekes épített – és természeti értékeinek felkutatása.  

 Egy hetes környezetvédelmi program szervezése 36 nagycsoportos korú gyermekek 

számára, 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 

programokba való bekapcsolódás. 

 

Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak feladata 

 A környezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal elősegítik a 

tagóvodákban folyó környezeti nevelés színvonalas megvalósulását.  

 A projekt elkészítéséhez, módszertani javaslatok nyújtása, természetismereti játékok 

gyűjtése, amely az élmények sokoldalú feldolgozását segíti, elmélyült tevékenységre, 

felfedezésre ösztönzi az óvodás korú gyermekeket. 

 Tagintézményükben szervezik, koordinálják a már hagyományként működő 

környezet– és természetvédelemhez kapcsolódó programokat: 
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 Zöld jeles napok szervezését – Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, 

Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi világnap. 

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

kerékpároddal” ügyességi kerékpáros vetélkedő szervezése tagintézmény- és 

intézményi szinten. 

 „Játszd újra!” kiállítás előkészítése, szervezése a Kézműves munkaközösséggel 

együttműködve. 

 

1. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2015.augusztus 31. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 13 fő 

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

elkészítése. 

Az első foglalkozásunkon megtartottuk az alakuló ülésünket, egyeztettük az éves 

munkaprogramot. Megbeszéltük a szeptember hónapban esedékes,azintézménybenmár 

hagyományként működő, programok teendőit, szervezési feladatait, melynek koordinálását a 

munkaközösség tagjai vállaltak: Autómentes nap, „Ügyeskedj a kerékpároddal” tagintézmény 

szintű vetélkedő.  

 

2. Autómentes nap 

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

az óvoda udvarán kerékpáros ügyességi vetélkedőt szerveztek a gyermekek számára, a Jókai 

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

népszerűsítése érdekében. 

 

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

Kecskeri pusztába tervezett kirándulás sajnos elmaradt, mert a munkaközösség tagjaival az 

időpontokat nem sikerült összeegyeztetni. A következő nevelési évben át kell gondolnunk a 

terepgyakorlatok időpontjának tervezését. 

 

Folyamatos gyűjtőmunka, játékgyűjtemény és projektkidolgozás 

A munkaközösség tagjai vállalták, hogy egy játékgyűjteményt és egy projektet készítenek el 

az intézményben dolgozó óvodapedagógusok számára, amely a későbbiekben az óvodáskorú 

gyermekek életkori sajátosságának megfelelő segíti a Kecskeri Puszta élményszerű 

felfedeztetését, megismerését.  

A projekt és játékgyűjtemény gyűjtőmunkálatai elkészültek, a nyár folyamán kerül sor a 

szerkesztésükre. 

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesülettel együttműködve részt vettünk a 

Földművelésügyi Minisztérium által támogatott „Szemléletváltás a lakossági hulladékkezelés 

témakörében rendezvény” pályázatprogramjának tervezésében és megvalósításában a 
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Kézműves munkaközösséggel együttműködve. Segítséget nyújtottunk abban, hogy milyen 

játékos tevékenységeken keresztül lehet a gyermekekkel a szelektív hulladékgyűjtés szokásait 

alakítani, hogyan lehet a gyermekeken keresztül a szülők és a lakosság környezettudatos 

szemléletét formálni.  

A Hulladéklabirintusban olyan játékok és azok megértését segítő történet vezeti végig a 

gyermekeket, amely segíti megismertetni a hulladék útját a keletkezéstől egészen az újra 

használatig. A labirintusból úgy jutnak ki a gyermekek és az érdeklődők, hogy elsajátítják a 

helyes hulladékkezelést. A labirintus falára a szemet gyönyörködtető illusztrációkat a 

Kézműves munkaközösség tagjai készítették. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

játékötletek a Környezeti nevelés munkaközösség állította össze a Nagykun Környezetvédelmi 

Kft - vel és a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesülettel együttműködve.  

A játék első alkalommal a Kolbászízesítő Fesztiválon került bemutatásra 2017. november 24., 

második alkalommal 2018. május 25 - én a Városi gyermeknapon. 

3 . Foglalkozás helyszíne: Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2018. január 

A foglalkozásokon részt vevők száma:8 fő 

A foglalkozás témája:„Ügyeskedj a kerékpároddal” kerékpáros ügyességi vetélkedő jó 

gyakorlat kidolgozása 

Kidolgozásra került a már évek óta hagyományként jól működő vetélkedő, mint intézményi jó 

gyakorlat, melyet a későbbiekben be tudjuk mutatni a közlekedésre -, kerékpározásra nevelés 

iránt elkötelezett óvodapedagógusoknak. 

4.Foglalkozás helyszíne: Karcag,Déryné Kulturális- Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 

Foglalkozás időpontja: 2018. február. 2. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:15 fő 

A foglalkozás témája: Alkalmazkodj okosan! Klímavédelmi konferencia (Hermann Ottó 

Intézet) 

A foglalkozás témája: A környezetvédelem, ezen belül a levegőszennyezettség 

csökkentésének, a fenntarthatóságra nevelés fontosságára kívánták felhívni a lakosság 

figyelmét az előadók. 

 

5. Foglalkozás helyszíne: Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2018. április 11. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:15 fő 

A foglalkozás témája: Ügyeskedj a kerékpároddal” kerékpáros ügyességi vetélkedő jó 

gyakorlat bemutatása. Az intézményben és a környező településen lévő óvodák érdeklődtek a 

program iránt 

 

6. Foglalkozás helyszíne: Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodája  

Foglalkozás időpontja: 2018. március 

A foglalkozásokon részt vevők száma:15 fő 
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A foglalkozás témája:„Ügyeskedj a kerékpároddal” kerékpáros ügyességi vetélkedő jó 

gyakorlat bemutatása a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi 

Szakmai Napok illetve a Madarász Imre Óvodapedagógiai Napok keretében 

7.Foglalkozás helyszíne: Karcag,Déryné Kulturális- Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 

Foglalkozás időpontja:2018. március 26. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:15 fő 

A foglalkozás témája:„Játszd újra!” kiállítás keretében azok az alkotások kerültek kiállításra, 

amelyeket gyermekek és a szüleik közösen készítettek hulladékokból. A kiállítás 

szervezésében és megvalósításában együttműködtünk a Kézműves szakmai 

munkaközösséggel.  

8. Foglalkozás helyszíne: Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2018. április 18. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:7 fő 

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

Feladatok megbeszélése, aktualizálása, elosztása. 

 

9. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. teljes útszakasza 

Foglalkozás időpontja: 2018. május 3. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 11 fő 

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

lebonyolítása. 

A rendezvényen 90 óvodás gyermek és 36 szülő vett részt. 

A gyermekek és a szülők 9 pályán kerékpáros ügyességi feladatokat hajtottak végre, 

megmutatatták KRESZ ismeretüket, ami a biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen. 

A program lebonyolításában részt vettek: 

• A Rendőrség munkatársai izgalmas akadálypályát építettek a gyermekek és bemutatták 

a munkaeszközül szolgáló a rendőrségi. 

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

kerékpár alkatrészeiről, a biztonságos kerékpározáshoz szükséges felszerelésekről tartott 

interaktív foglalkozást. 

A program megvalósításához támogatásként „Gyermekünk mosolya - Egészséges 

gyermekekért” alapítvány benyújtotta pályázatát a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő – 

testület társadalmi szervezetek támogatására kiírt felhívásra. A pályázati összegből KRESZ 

készletet vásároltunk, amely a mindennapokban segítséget nyújt a közlekedési szabályok 

elsajátításához, valamint a vetélkedő során a megszerzett ismertek változatos körülmények 

közötti alkalmazásához.  
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10. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2018. május 7. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 5 fő 

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

összeállítása. 

A beszámolót követő időszakban megvalósuló programok: 

 Jókai úti óvoda tanösvényének megtekintése 

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

gyermek számára a Zöldfa úti óvodában 

Elmaradt programok: Püspökladány, Farkas - sziget, Kecskeri - pusztában a terepgyakorlat 

a munkaközösség tagjai közül kevesen tudtak volna részt venni, ezért nem tartottuk meg a 

foglalkozást. 

A munkaközösség munkáját kiválóan segítette 

 Romhányi Sándorné: Az óvodájában nagyon tudatosan végzi a környezettudatos 

magatartás formálást, a kollegák, gyermekek és a szülők tekintetében.  

A munkaközösség aktív, elhívatott tagja. 

Az óvodájában szervezett előadással, programokkal példát mutatott arra, hogyan lehet 

magas színvonalon megvalósítani az óvoda udvarán a környezeti nevelést.  

A tagóvodájában szervezett bemutatató foglalkozások alkalmával gazdagítja az 

érdeklődő óvodapedagógusok ötlettárát, módszertani kultúráját. 

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

 Ökrösné Kara Tünde: a kerékpáros vetélkedő szervezésében, lebonyolításában nyújtott 

segítségével. 

 Popovicsné Nagy Mária:a kerékpáros vetélkedő lebonyolításában nyújtott segítségével. 

 Kovácsné Fodor Mónika és Szentesi Nelli ötleteikkel, segítőkészségükkel elősegítették 

a szakmai munkaközösség munkáját. Örömmel, lelkiismeretesen vállaltak feladatot az 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” vetélkedőn, a hulladéklabirintus játékainak 

bemutatásában a Városi Gyermeknapon. Minden környezeti nevelést érintő bemutató 

foglalkozáson, előadáson részt vettek, hogy ismereteiket, módszertani kultúrájukat 

gazdagítsák. 

 

Karcag, 2018. június 6. 

Andrási Tiborné 

munkaközösség vezető 
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Lépésről – lépésre szakmai munkaközösség 

 

2017/ 2018-as nevelési év értékelése 

 
 
 

 
 

Mottónk: „Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd) 
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2017. 08. 31.-én az érdeklődő óvodapedagógusok részvételével megalakult a Lépésről- 

Lépésre szakmai munkaközösség. A munkaközösség a vezetői feladatok ellátására egyhangú 

szavazat alapján vezetőnek választotta Harsányiné Szabó Ilona óvodapedagógust. 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: 

 

Lépésről-lépésre Programmal dolgozó 

Óvodák 

Lépésről-lépésre munkaközösség 

Tagjai 

Kinizsi úti Óvoda: 1. Migácsné Erdei Gyöngyi 

 2. Molnárné Oros Csilla 

 3. Péter Lászlóné 

  

Takács Péter úti Óvoda: 4. Balogh Sándorné 

 5. Gyökeres Éva 

 6. Popovicsné Nagy Mária 

 7. Posztósné Kovács Éva 

 8. Szabó Erika 

 9. Vadai Gyuláné 

  

Zöldfa úti Óvoda: 10. Harsányiné Szabó Ilona 

 11. Kása Henrietta 

 12. Spisák Dezsőné 

  

Székhely Óvoda: 13.Gulyás Ferencné 

 14. Andrási Tiborné 

 15. Kovácsné Czigle Erika 

 16. Nagy Tiborné 
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A szakmai munkaközösség célja: 

 A Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programmal dolgozó óvodák munkájának tartalmi 

elmélyítése.  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai 

megvalósításának erősítése. 

 A programspecifikus módszertan gazdagítása, pedagógiai munkánk magas színvonalú 

végzése. 

 A pedagógiai szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai 

segítése 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 Sajátélményű tanulás során az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése 

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának mélyítése 

 A feldolgozott projektek elemzése, reflektív gondolkodás fejlesztése. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 Partnerkapcsolataink bővítése  

 A programba újonnan bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai segítése, hospitálási 

lehetőségek biztosításával. 

A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása a 2017/2018-es nevelési évben 

Sor- 

szá

m. 

A 

munkaközösségi 

foglalkozás 

időpontja 

A munkaközösségi 

foglalkozás témája 

A munka-

közösségi 

foglalkozást 

vezeti/ felelős 

A 

munkaköz

össégi 

foglalkozás

ok, 

rendezvény

ek 

helyszíne 

 

 

 

Résztvevők 

száma 

1.  
2017. 

Augusztus.31. 

Munkaközösség 

megalakulása 

Munkaközösség vezető 

személyének 

megválasztása 

Éves munkaterv 

elkészítése 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Kuthen úti 

Óvoda 

16 fő 

2-3. 
2017. 

Október 31. 

,, Barangoló” című 

rendezvény szervezése 

(helyszín, időpont, 

feladatok összeállítása, 

állomásvezetők, 

felelősök választása,) 

feladatok ütemezése 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

T. 19- es 

Óvoda 

9 fő 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

191 

 

4

. 

  2017. 

November 15. 

„BARANGOLÓ” 

rendezvény 

megvalósítása - 

nagycsoportos 

óvodásokkal  

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Munkaközösség 

tagjai 

Karcag, 

Györffy 

István 

Nagykun 

Múzeum 

12 fő 

5

. 

2017. November 

- December 

Lépésről – Lépésre 

Pedagógiai Programmal 

működő óvodák, 

civilszervezetek keresése 

szakmai együttműködés 

céljából. 

Harsányiné Szabó 

Ilona 
 

 

6

. 

2018. Február 

22. 

A Programspecifikumok 

értelmezése, 

módszertanának 

gazdagítása. 

- projektpedagógia 

- tevékenységközpont

ok  

Meghívott előadónk: 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető, 

köznevelési szakértő  

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Munkaközösség 

tagjai 

T.17-es 

Óvoda 

18 fő 

7

. 

2018. Április 

20. 

 A „BARANGOLÓ” Jó 

gyakorlatunk bemutatása 

a Jász- Nagykun- 

Szolnok megyei 

Pedagógiai napok 

keretében. 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Kuthen 

Óvoda 

5 fő 

8

. 

2018.  

Május 15. 

Partnerkapcsolat bővítése 

a hálózati 

együttműködés, valamint 

a módszertani kultúra 

gazdagítása érdekében. 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Andrási 

Tiborné, Molnárné 

Oros Csilla, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Budapest, 

Pitypang 

Óvoda 

4 fő 

9

. 

2018.  

Június 04. 

Nevelési év értékelése,  

Éves beszámoló 

elkészítése. 

 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

T17-es 

Óvoda 

14 fő 

 

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez 

munkaközösségünk munkaprogramja segítséget nyújtott: 

 

 A pedagógiai- szakmai ellenőrzés területeinek és szempontjainak áttekintésével, 

valamint az önértékelés szempontjainak értelmezésével szakmai, módszertani 
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tudásunk felfrissítését, a tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk újra gondolását 

valósítottuk meg. 

 A „Barangoló” bevált jó gyakorlat szempontsorához a kolléganők dokumentálták a 

megvalósítás gyakorlatát, amelyeket évek óta interaktív módszerrel adnak át a 

gyermekek számára. Ez a segítség nagyban segítette a jó gyakorlat megírását. 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógiai Programunk 

összevetésével a hangsúlyok, változások összevetése. A változások lényegi elemeinek 

áttekintésével, az alapelvek, a programspecifikumok lényegi változásainak 

felvázolásával a gyakorlati munkánk még eredményesebb megvalósítására ösztönzés. 

A pedagógus attitűdjében bekövetkező változásoknak való megfelelés. 

A munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok 

megvalósulását: 

 

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

hozzáértése, tudása maximálisan biztosította számunkra a szükséges ismereteket, 

tájékoztatást, felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk. 

 Molnárné Oros Csilla- szaktanácsadó – bemutató foglalkozás az Őszi Pedagógiai 

Hetek keretében 

 Andrási Tiborné – intézményvezető helyettes – vezetésével projektzáró rendezvények 

a szülők bevonásával az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Hetek keretében. 

 Posztósné Kovács Éva – maximális szakmai felkészültség, szakmai megújulás 

erősítése, támogatása 

 A jó gyakorlat szempontsora alapján a Barangoló jó gyakorlat kidolgozói:Andrási 

Tiborné, Molnárné Oros Csilla, Posztósné Kovács Éva, Harsányiné Szabó Ilona 

 Harsányiné Szabó Ilona– munkaközösség vezető – A„Barangoló” Jó gyakorlat 

bemutatása, valamint bemutató foglalkozás  a Tavaszi Pedagógiai Hetek alkalmával a 

POK szervezésével. 

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

Csilla, Csapóné Horváth Mariann, Spisák Dezsőné, Migácsné Erdei Gyöngyi, 

Harsányiné Szabó Ilona a ,,Barangoló” rendezvény megszervezése , feladatainak 

megbeszélése, rendezvény lebonyolítása 
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További terveink: 

 

 Célunk továbbra is szakmai munkánk minőségének továbbfejlesztése, a helyi nevelési 

programban megfogalmazott feladatok magas szintű megvalósítása. 

 Bemutató foglalkozás szervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás 

lehetőségeinek kihasználása. 

 Céljaink elérése érdekében a kollégák bevonása, támogatásuk elnyerése 

 Partnerkapcsolat bővítése: Lépésről – lépésre programmal dolgozó budapesti Pitypang 

Óvodával– az egymástól való tanulás, konzultáció, tapasztalatok átadása, megosztása 

 Hungarikumok megismerése, megismertetése a gyermekekkel, beépítése tematikus 

terveinkbe, projektjeinkbe. 

 Aktuális feladatok 

 

 

 

Karcag, 2018.Június 08. 

 

 

        Harsányiné Szabó Ilona 

        munkaközösség vezető 
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Mesevarázs munkaközösség 

2017/2018-as nevelési év értékelése 

 

 
 

 

 
 

" A csillagszemű juhász " 
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Mesevarázs Munkaközösség névsora 

 

Táncsics u 19 

 

1.Rauschenberger Gáborné 

2.Kovácsné LaczikóTimea 

 

 

Kuthen úti óvoda 

3. Nagyné Pusztai Tünde 

      4. Kovácsné Lovász Erika 

       5. Muliczné Nagy Andrea 

 

Jókai úti óvoda 

 

6. Molnárné Győri Erika 

 

Kinizsi úti óvoda 

 

7. Farkas Jánosné 

 

Zöldfa úti óvoda 

 

8. Csapóné Horváth Mariann 

9. Kása Henrietta 

 

Csokonai úti óvoda 

 

10. Kisariné Kálmán Enikő 

11. H. Tóth Jánosné 
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"A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, 

addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a 

gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít 

többek között a mese is." 

Csukás István 

A Mesevarázs munkaközösség célja:  

 

- A gyermekek a mesefeldolgozás által jussanak művészeti élményhez, éljék át a színházi 

hangulatot. 

- A népmeséhez való pozitív kötődés erősítése a megjelenített mese által. 

- Mese előadások, mese délelőtt szervezése által, ismerjék meg a munkaközösség 

munkáját.  

- A Jó gyakorlat írásának és kivitelezésének kritérium rendszerével való ismerkedés, Jó 

gyakorlat írása. 

Feladata: 

- Érzelmi nevelés, komplex személyiség fejlesztés megvalósítása a mese közösségi 

élményének befogadásával. 

- Stílusos, esztétikus jelmezek kellékek elkészítése, élményszerű előadásmód 

megvalósulása. 

- „Túl az Óperencián” c. interaktív mese délelőtt megszervezése, élmény és 

tapasztalatszerzés biztosítása a város iskolába készülő, gyermekei számára. (8-10 fő 

óvodánként) 

 

  Csukás István szavai nagyon találóak, hisz a mese valóban örök, és a mese az egyik dolog  

ami által meg ismerhetik a gyerekek a világot, amiben mi óvodapedagógusok oly 

sokféleképpen tudunk nekik segíteni. 

  A munkaközösség tagjai hosszú évek óta dolgoznak együtt. Örömmel nyugtáztuk, hogy 

munkaközösségünkből, intézményünkből elment, de visszatérő kolleganők, újra bennünket 

választottak és velünk tervezték ebben a tanévben a munkát.  

Az együtt töltött időt mindig a szorgalom, kitartó, vidám jól összehangolt munka jellemzi. 

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

egyben mutatja kolleganők aktivitását is.   

   A foglalkozás helyszínei legtöbbször a Csokonai úti tagóvodában volt, de a 

megvalósulásnak helyet adott a Kunmadarasi Művelődési Ház (Kunmadarasi Általános Iskola 

meghívásából), a karcagi Református Általános Iskola a Kuthen úti tagóvoda, a Táncsics 17 

tagóvoda és a karcagi Ifjúsági Ház is. 

Ebben az évben több meghívásnak tett eleget a munkaközösség, ami adott esetben nagyobb 

szervezést, összehangolt munkát, időt igényelt részünkről.   

A kitűzött célok, feladatok teljesültek, igyekeztünk minden alkalommal eleget tenni a 

meghívásoknak, megfelelni a gyermekek és saját elvárásainknak. 

 

Alakuló foglalkozás: 2017. 08. 31. 

- Szavazás a Munkaközösség vezető személyéről  

- Éves program összeállítása 

2017. 09. 12. 21. 26. Próbák 

"Népmese napja" 

- Előadás a Csokonai úti óvodában. 2017.09. 29. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Csukas_Istvan


 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

199 

 

- Előadás Kunmadaras Művelődési Házban 2017.10. 02. 

 A Népmese napján a Csokonai úti tagóvoda vendégül látta a Jókai úti óvoda gyermek és 

felnőtt közösségét, és a Tácsics19 óvoda egyik nagycsoportját. 

A Mesevarázs Munkaközösség tagjai igen népes nézőközönség előtt játszhatták el a 

"Csillagszemű juhász" c. magyar népmesét. Emlékeztünk Jókai Mór nagynevűíróra, akinek 

sok mesét, mesegyűjtést köszönhetünk. 

 Ezen a délelőttön közel 200 -an láthatták a mesefeldolgozást. Mivel Daróczi Erzsébet 

újságíró asszony is megtisztelte jelenlétével ezt a rendezvényt, a Szolok Megyei Néplap 

oldalán olvashattunk óvodánk rendezvényéről.  

A Kunmadarasi Művelődési Ház színpadán nem először léptünk fel. A gyerekek mosolygós, 

kíváncsi tekintete kicsit izgatottá tett bennünket, hiszen itt nem óvodás korú, hanem 1-4 

osztályos korú gyerekek várták, és látták az előadást, több mint 150 gyermek és felnőtt. 

  A pedagógusok a mese végén elmondták, hogy a nézőközönség soraiban tapasztalható csend, 

figyelem, a humorra való reagálás, az értékelésüket kifejező taps, számukra is nagyon 

meglepő volt, mert nem igazán tudnak ilyen türelmesen figyelni, mint a mese előadás alatt. 

Számunkra ez az igazi értékelés, eredmény, hiszen azt jelenti, hogy el tudtuk varázsolni őket a 

mese csodálatos világába, amit önfeledten tudtak átélni.  Ezen a rendezvényen való 

részvételünk, egy csekélyösszeggel tudta támogatni Intézményünk alapítványát.  A pedagógus 

kollégák újságcikkben köszönték meg színvonalas műsorunkat.                  

 

Előadás a Kuthen úti óvodában, 2017.10.12 

   A tornaterem megtelt érdeklődő kíváncsi tekintetű óvodás gyermekkel és szüleikkel. Ezen a 

napon köszöntötte az óvoda közössége az újonnan érkező kicsiket, akik többnyire szüleik 

ölében érezték magukat biztonságban. 

A kedves kis műsorok után az óvó nénik mese előadása következett. A gyerekek türelemmel, 

figyelemmel nézték végig a mesét.  Nagyon tetszett nekik, hogy óvodájukból három óvó nénit 

is felismerhettek a szereplők között. A mese végén nagy tapssal jutalmazták felkészülésünket. 

 

Előadás a karcagi Református Általános Iskolában. 2017.11.08. 

Az előzetes egyeztetések alapján az első és második osztályos diákok tekinthették meg a „A 

csillagszemű juhász " c. mesét. Nagy örömmel fogadtak bennünket, hiszen sok gyermek 

felfedezhette jelmezbe bújva volt óvó nénijét. Az előadás után szíves vendéglátásban volt 

részünk. Kedves kis ajándékkal és egy elismerő újságcikkel köszönték meg, hogy 

megörvendeztettük diákjaikat. 

 

2017. 12. 05. Csokonai úti óvoda 

  A csapat összejövetelének célja a 2018-ban megrendezésre kerülő 

 "Túl az Óperencián" c mese délelőtt előkészítése, feladatok kiosztása, vállalása. 

 

Előadás a Táncsics 17 óvodában 2018. 02. 06. 

 

   Az óvoda gyermekei farsangi felkészülés időszakában sokat foglalkoztak királyos, 

királylányos történetekkel, mesékkel.  Így megismerkedhettek ennek a világnak jellemzőivel 

zene, öltözködési stílus, építészet. A mese előadás még jobban segítette a gyerekeket abban, 

hogy a saját farsangi mulatságukon meg tudják jeleníteni a királyi udvar életét. 

Az élményszerzési időszak és a Mesevarázs Munkaközösség mesejátéka gazdagította 

ismereteiket és érzelmi világukat. 

A nevelő közösség megvendégeléssel fejezte ki köszönetét, és értékelését. 
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2018.02.27. 2018. 03.26. Csokonai úti óvoda 

 

„Túl az Óperencián" c. mese délelőtt előkészítése. 

 

"Túl az Óperencián” mese délelőtt 2018.04.05. Ifjúsági Ház 

Rendezvényünket megtekintették vezetőink és városunk képviselő asszonya Pánti Ildikó.  

Ildikó nénit kitüntetést kapott, ez alkalomból köszönthettük, melyet a Parlamentben vehetett át. 

Több alkalmat igényelt a mese délelőtt megszervezése, melyet az idén negyedik alkalommal 

rendeztünk meg. A város kilenc óvodájának részvételével zajlott a játékos délelőtt, amikor is 

kilenc helyszínen kilenc különböző tevékenység várta a résztvevőket. 

A felkészülés során sokféle ötlet, javaslat birtokában választottuk ki a legmegfelelőbb 

feladatokat, mely összhangban volt a mese tartalmával. A munka ezen része is vidám 

hangulatban tartalmasan telt. A kiválasztott tevékenységeket mindenki magáénak tekintette, és 

a szükséges eszközökről gondoskodott. 

Erre a napra meghívókat készítettünk melyen részletesen tájékoztattunk minden érintett 

óvodapedagógust a rendezvényről. A munkaközösség tagjai összekötőként segítették, hogy ez 

a közös játék sikeresen megvalósuljon. 

 

A mese feldolgozása két részből tevődött össze.  

 Az ismerkedés és egymás köszöntése után ideillő rövid bemutatkozó mondókát mondtak el 

csapatok, majd sorszámot húztak, mely alapján elhelyezkedtek az azonos számú állomásokon.  

A "Király juhásza" cím elnyerésének reményében minden helyszínen részt kellett venni, a 

teljesítést az jelezte, hogy a „zöld rétre" különböző formájú bárányokat ragasztottak a 

helyszíneket felügyelő óvó nénik. 

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

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

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

felhasznált eszközöket esztétikus formában megfelelő nehézségi fokkal elkészíteni. 

 A résztvevő gyermekek felszabadultan, élvezettel vettek részt a megmérettetésen.  A kilenc 

próba elvégzése után mindenki kiérdemelte a "Király juhásza" nevet.  

Egy kis frissítő után pedig ajándékba kapták a gyerekek a Mesevarázs Munkaközösség által 

bemutatott "A csillaszemű juhász" c. népmesét. 

Ebben  a tanévben sok gyermek arcára (közel 700 száz) varázsoltunk mosolyt, késztettük őket 

figyelemre, és hogy összecsapják tenyerüket, amikor tetszésüket lehetett kifejezni. 

 

 

Reméljük minden résztvevő kellemes élménnyel és szép emlékkel távozott. 
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Ebben az évben sikeresen valósult meg a közösségépítő délutánunk is, ahol mindenki 

kellemesen érezte magát, és a házigazdák jó voltából finom étkeket fogyaszthattunk el. 

Jövő évi terveink még nem kiforrottak, megbeszéltük, hogy mindenik keresgél, kutat hogy a 

jövő évi programok is tartalmasak legyenek.  

Úgy érzem ez az év mindenkitől egyenletes munkavégzést igényelt, és mindenki kivette a 

részét maximálisan. 

 

Karcag, 2018. június 6. 

 

H. Tóth Jánosné 

munkaközösség 

vezető 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

202 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

203 

 

 

 

 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” munkaközösség  

2017/2018-as nevelési évértékelése 
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A munkaközösség célja:  

 

 Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív adaptált programmal 

működő három tagóvoda (Táncsics krt. 19, Csokonai, Jókai) pedagógiai munkájának 

módszertani elmélyítése két tevékenységi területen. (- Környezeti nevelés, külső világ 

tevékeny megismerése, - verselés, mesélés) 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai 

megvalósításának erősítése. 

 Pedagógiai munkánk magas színvonalú végzése.  

 Az Intézményünkbe, újonnan érkezett, pályakezdő óvodapedagógusok szakmai 

segítése. 

 

Feladata:  

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának bemutatása. 

 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése, a választott területeken. 

Projektek, mesék kidolgozása. 

 Szakmai napokon való részvétel. Ötlettár bővítése, egymástól való tanulás, 

tapasztalatcsere a rendezvények során.  

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 Országos Esztétikai Tanácskozásokon való részvétel. 

 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

1. Benéné Kecskeméti Anna 

2. Boldizsárné Vajó - Rápolti Erzsébet 

3. Cseppentő Lajosné 

4. H. Tóth Jánosné 

5. Jámbrik Vivien 

6. Kiss Anikó Krisztina 

7. Konczné Pecze Margit 

8. Kovácsné Laczikó Júlia Tímea 

9. Kovács Mariann Eszter 

10. Kovácsné Vadai Viktória Judit 

11. Kunné Nánási Mónika 

12. Nagyné Varga Csilla 

13. Molnárné Győri Erika 

14. Pintér Dóra 

15. Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Szeptember 

 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
Alakuló ülés, munkaközösség vezető választása. Éves terv összeállítása. 
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Megvalósult: A tanévnyitó értekezletünkön megalakult az „Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” munkaközösség. Új tagok csatlakoztak a munkaközösségünkhöz: JámbrikVivien, 

Kovács Mariann Eszter a T. 19-es óvodából, és Kiss Anikó Krisztina a Jókai úti óvodából.  

A munkaközösségi tagok választása alapján Molnárné Győri Erikát választották meg a 

2017/2018-as nevelési év munkaközösség vezetőjeként. Közösen állítottuk össze az év 

programját, szem előtt tartva, szakmai munkánk minőségének fejlesztését. A Pedagógiai 

Programunkban megfogalmazott célok, és a művészeti program specifikumainak erősítésére 

hospitálási lehetőséget ajánltam fel az újonnan érkező pedagógusok számára. Lehetőségük 

volt az év során bemutató foglalkozások megtekintésére, amelyből szakmai tapasztalást, 

ötleteket meríthettek az óvodapedagógusok. 

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Október 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
Környezeti nevelés, külső világ tevékeny megismerése, - tevékenységi területen módszertani, 

elmélyítés, tartalmi megismertetés a pályakezdő óvodapedagógusokkal. Projekt téma 

választása, óvodánkénti, csoportonkénti kidolgozása. 

Megvalósult: A környezeti nevelés témakörébe módszertanilag nagyon belemélyedtünk 

kezdve a tudatos tervezéstől a megvalósításig.  Az óvodapedagógusok megosztották egymás 

közt a tapasztalataikat, a témához kapcsolódva a tevékenységi területek egymásra való 

épülését, esetlegesen nehézségeiket. Külön hangsúlyt kapott a tervezésen belül a komplexitás 

fogalma, hiszen a komplex élmények, érzések, tapasztalások által még élvezetesebbé, 

érdekesebbé tudjuk tenni a tervezett témakört. Sajnos idő hiányában a projekt téma választása, 

és kidolgozása elmaradt, de úgy gondolom nagyon tartalmasnak, és hasznosnak bizonyult a 

beszélgetések által, mert egymástól tanultunk. 

 

 
 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Október 

 

A munkaközösségi foglalkozás témája: Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-

14-2015-00001  

Bemutató foglalkozás a Jókai úti óvodában. A tématerület: Tehetségsegítés. (Ének-zenei 

mikro csoportos foglalkozás.) A bemutató foglalkozást vezeti: Molnárné Győri Erika 

 

Nagy érdeklődés mellett telt el a délelőtt. A látogatók betekintést nyerhettek a csoport életébe, 

szokásaiba, illetve a gyermekek zenei mikro csoportos képességfejlesztésébe. A kiscsoportos 

gyermekektől, a nagy csoportosokig, differenciáltan minden gyermek részt vett a 

fejlesztésben. A legkisebb gyermeknél a játékba integrálva terveztem, míg a közép- és nagy 

csoportos gyermeknél egyéni képességek alapján 6 fős csoportokban.  
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A bemutató után szakmai megbeszélés következett, reflektáltam a bemutató céljáról, 

feladatáról, megvalósulásáról. 

 

 

 

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: November 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
Látogatás, a minden évben megszervezett Országos Esztétikai Tanácskozásra. Tapasztalat, 

ismeretszerzés, egymástól tanulás. 

 

Megvalósult: Az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa: Őszi 

Tehetséggondozó Konferenciát tartott 2017. november 25 - én Budapesten.  

A konferencia témája: A logikai műhelyek működésének, fejlesztésének tartalmi kérdései. 

A konferencia programja:  

 A jó adottságú, logikusan gondolkodó gyermekek gondolkodási műveleteinek 

pallérozása a műhelymunkában. Előadó: dr. Páli Judit egyetemi docens.  

 Táblajátékok a gyermekek matematikai, logikai fejlesztéséhez. Előadó: Farádi Csilla 

szakvizsgázott tehetséggondozó tanító 

 Workshop - ok és jó gyakorlatok bemutatása: Előadó: Kovács Czigle Erika 

tehetségműhely vezető. Karcag T.17.  

Betegség miatt az előadást intézményünk vezetője: Gulyás Ferencné, és Romhányi Sándorné, 

a Jókai úti óvoda tagóvoda vezetője tartotta meg.  
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A munkaközösségi foglalkozás időpontja: December 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A verselés, mesélés tevékenységi területen a módszertani kultúra magas szintű elmélyítése. A 

mese feldolgozásának megismertetése, dramatikus elemekkel, komplex mesefeldolgozás 

csoportonként. 

A szervezett programok miatt sajnos nem valósult meg ebben a hónapban a munkaközösségi 

foglalkozás. 

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Január-február 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A feldolgozott, dramatizált mesék bemutatása a munkaközösségi tagok számára. Új ismeretek 

szerzése, tapasztalatok átadása, konzultáció a hallottakról. 

Sajnos ebben az időszakban is elmaradt a munkaközösség a nagyszámú megbetegeskedésektől 

és a szervezett programoktól. 

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Március 13. 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
Az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” Kiemelt Uniós Projekt 

keretén belül, Disszeminációs nap – Helyi prezentációs bemutató és konzultáció 

Témája:  

A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programban.  

Multiplikátor: Pintér Dóra 

Pintér Dóra óvodapedagógus a továbbképzésen hallottakról, és a felmerülő problémákról 

tartott disszeminációt. Nagyon hasznosnak bizonyult ez a délután, új tapasztalatokat és 

megerősítést eredményezett minden jelenlévő részére. 

 

 
 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Békéscsaba 2018. április 13-14. 

A munkaközösségi foglalkozás témája: XXIV. Tavaszi Országos Konferencia 

A konferencia témája: A minisztérium által jóváhagyott „Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” óvodapedagógiai alternatív program értelmezése.  

A tanácskozás célja: Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program 

negyedik kiadását minden óvodapedagógus megismerje, értelmezze, és tűzze ki célul az 

önművelést azokra a területekre, amelyek fejlesztésre szorulnak. Célunk továbbá segítséget 

adni a vezetőknek ahhoz, hogy megtervezzék a szakmai művészeti munkaközösség-

vezetőkkel együtt a negyedik kiadás részletes feldolgozását, valamint a pedagógiai 

programjuk átdolgozását.  
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A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Április  

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A Pedagógiai Hetek keretében bemutató foglalkozás a Táncsics krt. 19-es számú óvodában: A 

környezet tevékeny megismertetése: „Ébredő természet” címmel. A bemutató foglalkozást 

vezette: Kunné Nánási Mónika és Rauschenberger Gáborné, Jámbrik Vivien.  

Tudatos, differenciált tervezés mellett, nagyon szépen felépített bemutató foglalkozást 

láthattak a jelenlévők. A gyermekek a projekt során átélt élményeiket felelevenítve 

kapcsolódtak be a játékba. Megvalósult az óvónők által megfogalmazott cél és feladat, hiszen 

az élmény- és tapasztalatszerzéstől kezdve, a téma feldolgozásáig játékosan tanultak a 

gyermekek.   

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Április 25. 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A Pedagógiai Hetek keretében bemutató foglalkozás a Jókai úti óvodában, „Tavaszi zsongás” 

címmel. 

A „Dúdoló” zenei tehetségműhely tartott bemutató műhelymunkát Molnárné Győri Erika 

vezetésével, „Tavaszi zsongás címmel”.  

A modul fejlesztési területe: Ritmusészlelés és ritmusérzék fejlesztése tempóérzékeléssel.  

A modul célja: A tempó és ritmus összekapcsolása. A pontos auditív, vizuális megfigyelésük 

segítse a precíz zenei játékukat. A közösségi, szociális kapcsolataik gazdagodjanak.  

Nagyon vidám hangulatú bemutató foglalkozás kerekedett. A tudatos és differenciált tervezés 

nagyon jól tükröződött. Az év során a gyermekek is jól megismerték egymás képességeit, így 

a páros munkánál képesek voltak önállóan megválasztani a megfelelő feladatot párjuknak.  

 

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Április 26. 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A Pedagógiai Hetek keretében bemutató foglalkozás a Jókai úti óvodában: A környezet 

tevékeny megismertetése: „A Föld, ahol élünk”címmel. A bemutató foglalkozást tartotta: 

Romhányi Sándorné, Szalókiné Kovács Erzsébet.  

Örömünkre nagyon sok érdeklődő vidéki és helyi pedagógusok látogatták meg az óvodát. 

Rendhagyó módon a bemutató foglalkozás az óvoda tanösvény helyszíne adott helyet. 

Remekül kirajzolódott a játékba integrált tanulás, tapasztalás. Differenciáltan, a három 

korcsoportnak, illetve az egyéni képességeknek megfelelően terveztek az óvodapedagógusok. 

A gyermekek kíváncsiak, aktívak voltak a bemutató végéig. A témához kapcsolódóan nagyon 

jó ismeretekkel rendelkeztek a gyermekek.  
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A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Június 

A munkaközösségi foglalkozás témája: 
A munkaközösség éves munkájának értékelése, a következő nevelési évre célok, feladatok 

meghatározása. 

Megvalósult. Kis létszámban ugyan, de a három tagóvodából megjelentek az 

óvodapedagógusok. Úgy érzem a művészeti munkaközösség tagjai egyre aktívabbak, 

mélyíteni szeretnék szakmai tudásukat minden területen. Rendszeres látogatói az ÓNME által 

szervezett konferenciáknak, a bemutató foglalkozásoknak, ahol tudásvágyukat növelhetik, 

amit később beépíthetnek a mindennapi munkájukba. Örömmel tapasztalom a szakmai 

segítségadást a tagóvodák óvodapedagógusai között, figyelembe véve az egymástól tanulás 

fontosságát. 

 A minisztérium által jóváhagyott programunk átdolgozása a pedagógiai 

programunkba.  

 A következő tanév tervezéséről is beszélgettünk, és felmerült az ötlet, hogy bizonyos 

tevékenységeket saját élményen alapuló tapasztalások által kellene bemutatni a 

foglalkozásokat. Személy szerint nagyon pártolom az ötletet, és remélem a következő 

nevelési évben meg is tudjuk valósítani! 

 

 

 

Karcag, 2018.06.12. 

 

Molnárné Győri Erika 

munkaközösség vezető 
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Testnevelés – gyógytestnevelés munkaközösség 

2017/2018-as nevelési év értékelése 
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Munkaközösség tagjai: 

 

1. Balogh Sándorné (Takács Péter úti Óvoda) 

2. Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti Óvoda)   

3. Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

4. Kovács Mariann (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

5. Konczné Pecze Margit (Csokonai úti Óvoda)                

6. Kovácsné Laczikó Tímea (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

7. Kovácsné Vadai Viktória (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

8. Földi-Nagy Anna (Kuthen úti Óvoda) 

9. Migácsné Erdei Gyöngyi (Kinizsi úti Óvoda) 

10. Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti Óvoda) 

11. Sánta Szilvia (SZIM Óvoda) 

12. Szabóné Szentesi Mária (SZIM Óvoda) 

13. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda)        

14. Tóth Jánosné (Zöldfa úti Óvoda) 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. Óvoda) 

 

Célunk volt a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai színvonalának javítása, a „Kelj fel 

Jancsi!” ügyességi vetélkedő és a „Sportolj velünk!” családi délután megszervezése, 

feltételeinek javítása.  

A testnevelés területén módszertani ismeretek bővítése, tapasztalatok átadása, bemutató 

foglalkozások tartása. 

 

Feladatunk volt a sokoldalú, újszerű elméleti és gyakorlati tapasztalatok átadása egymásnak, 

a munkatársaknak. A mozgással kapcsolatos a gyakorlati ismeretek, tudás átadása bemutató 

foglalkozások során. 

A mozgás, a sport megszerettetése, népszerűsítése a szülők, és a gyermekek között, a saját 

élményű tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. 

Gyermek ügyességi vetélkedő szervezése lebonyolítása. A „Kelj fel Jancsi!” ügyességi 

vetélkedő, mint jó gyakorlat kidolgozása. 

Az ügyességi vetélkedő során a testnevelő tanárokkal kapcsolatunk kiszélesítése, elmélyítése. 

Bekapcsolódni a „Sportolj velünk!”  családi délután gyakorlati megvalósításába, 

lebonyolításába. 

A bemutató foglalkozások, disszeminációs nap során egymás munkájának megismerése, az 

egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása. 

 

Módszerek: A különböző témákat változatos módszerek alkalmazásával közelítettük meg. 

Igyekeztünk az adott feladathoz leginkább illeszkedő módszereket alkalmazni. Beszélgetés, 

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

összehasonlítás, figyelemfelhívás, tapasztalás, élmények megosztása, értékelés. 

 

A tervezett programok megvalósulása a tanév során  

 

1. Augusztus 31. A munkaközösség megalakulása 

 

Helyszín: Kuthen úti Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

212 

 

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 14 fő (1 fő táppénzen volt). 

 

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

a munkaközösség vezető személyét megválasztottuk. 

 

2. Szeptember 14. A XIX.  A „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő előkészítése, feladatainak 

megbeszélése 

 

Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 14 fő. 

 

A 19. „ Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő feladatainak megbeszélése, ötletek összegyűjtése, 

korábbi tapasztalatok figyelembe vétele, szervezési feladatok, egyéni vállalások 

megbeszélése.  

 

 A pályákat ebben a tanévben az előző évek tapasztalatai alapján eleve a Városi 

Sportcsarnokba szerveztük, figyelembe vettük a helyi adottságokat, az új feladatokat 

részletesen megbeszéltük a munkaközösségi tagok ötletei alapján.  

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

meghívók, plakátok elküldése e-mailben történt.   

 

3.Október 11. A XIX. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő megszervezése lebonyolítása  

 

Helyszín: Városi Sportcsarnok  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: A munkaközösség tagjai 15 fő (mindenki részt vett). 

 

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

óvodások részére. A verseny szervezésében, előkészületeiben a munkaközösség minden tagja 

aktívan részt vett, segítették a felkészítő óvónők munkáját, abban hogy a versenyző 

gyermekek sikeresen szerepeljenek az ügyességi vetélkedőn.  A Városi Sportcsarnok adott 

otthont a rendezvénynek, a gyermekek és szüleik jó hangulatban, vidáman versenyeztek. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

213 

 

A vándorkupát a Jókai úti Óvoda csapata nyerte el. A rendezvény lebonyolításában kollégáink 

és a testnevelő tanárok segítettek.  

Az eredmény kihirdetése során a versenyzők a munkaközösség tagjai által készített érmeket, 

emléklapokat vehették át. 

4. Január 23. Gerincmobilizáló torna labdával 

Mozgásos délután szervezése 

 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 14 fő 

 

Fontos feladatnak tartom a saját élményű tanulás módszerének alkalmazását a munkaközösség 

foglalkozásai során. 

Ezen a délutánon mi magunk hajtottuk végre azokat a gyakorlatokat, amelyeket egy-egy 

tartásjavító torna foglalkozás mozgásanyagába is beépítünk. A gyakorlatok pozitívan hatottak 

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

Kipróbálhattuk a léglabda jótékony hatását, így a gyakorlatok összetettebbé és hatékonyabbá 

váltak. 

 

5. Március 19. A „Kelj fel Jancsi ügyességi vetélkedő, mint jó gyakorlat  

 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 14 fő 

 

Az ügyességi vetélkedő Jó gyakorlatként való kidolgozása a kritériumok alapján. A feladatok 

megbeszélése, a munkaközösség tagjainak közös munkavégzése, PowerPoint prezentáció 

elkészítése. 

 

6.Április 19. Tartásjavító- és lábstatikai torna 

 Óvodapedagógiai napok keretében a „Gurulj labdám” játékos gerincmobilizálás labdával 

bemutató foglalkozás megtartása 

 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Kovácsné Vadai Viktória 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 13 fő 
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Kiemelten fontosnak tartom a bemutató foglalkozásokat, melyek során lehetőségünk nyílik 

egymás munkájának megismerésére, az egymástól való tanulásra.  

A tevékenység során törekedtem a differenciálásra. A differenciálás a gyermekek elváltozása 

és egyéni képességei szerint eltérő feladatadással történt. Az egyéni képességek fejlesztéséhez 

legjobban illeszkedő csoportbontást alkalmaztam. A feladatokat úgy állítottam össze, hogy a 

gyermekek képességeinek, elváltozásainak megfeleljenek, törekedtem a fokozatosság elvének 

betartására. Feladatom volt a gerinc izmainak mobilizálása változatos eszközökkel, különböző 

méretű, felületű labdákkal (maroklabda, tüskés labda, léglabda, gimnasztikai labda). 

Igyekeztem minél játékosabban vezetni a mozgást. Alkalmaztam a relaxációt zenei 

aláfestéssel. A gyermekek megérezték izmaik elernyedését, a megnyugvás és ellazulás 

képessége fejlődött. 

 

7.Április 26. Disszeminációs nap - Helyi bemutató és konzultáció megrendezése: A mozgás 

kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai programba címmel 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 15 fő 

 

 

Az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógus-továbbképzésen vehettem részt Tiszaföldváron 

a Vadárvácska Óvodában 2018. 02. 28-től 03.02-ig. A képzés célja a mozgás területén a 

hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő 

feladatait erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztése. 

Ezekre az ismeretekre építve szerveztem az Oktatási hivatal megbízásából egy disszeminációs 

napot ebben a témában. Megosztottam a munkaközösség tagjaival PowerPoint bemutató 

segítségével a továbbképzés tapasztalatait, gyakorlati ismereteit.  

 

8.Április 27. „Sportolj velünk!” Családi délután megvalósításába aktív bekapcsolódás 

 

Helyszín: Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: munkaközösségi tagok 8 fő 

 

A rendezvény célja volt a sportágak népszerűsítése az óvodás korú gyermekek és szüleik 

körében. A családi délután megnyitója után különböző sportágakat (talajtorna, birkózás, 
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labdarúgás, kerékpározás, úszás) próbálhattak ki az óvodás korú gyermekek és szüleik az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén.  

A mozgás, az egészséges életmód, és a vízhez szoktatás (Popovicsné Nagy Mária 

óvodapedagógus) és az intézményben folyó tarás javító- és lábstatikai torna fontosságáról 

(Gyulainé Nagy Zsuzsanna gyógytestnevelő óvodapedagógus) szerezhettek információkat 

előadás keretében az érdeklődők.  

 

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

foglalkozások sokrétűek voltak, hozzá járultak a pedagógusok szakmai munkájának 

fejlődéséhez. A tervezett foglalkozásaink megvalósultak. Az elkövetkezendő tanévben a 

hagyományainkat igyekszünk megőrizni, a „Sportolj velünk!” családi délután  

megvalósításában részt venni, az intézmény dolgozóinak sport iránti érdeklődését a 

továbbiakban is szeretnénk felkelteni, erősíteni.   

2018. január 19-én vehettem át a Karcag Város Kultúrájáért Díjat, melyhez a Testnevelés-

gyógytestnevelés munkaközösségben végzett munkám is nagymértékben hozzájárult, ezt az 

eredményt a munkaközösség tagjainak az elhivatott, kitartó munkája nélkül nem érhettem 

volna el. Szeretném megköszönni még egyszer ezt a kiemelkedő díjat, nagy öröm és 

megtiszteltetés volt számomra. 

 

 

 

Karcag, 2018. június 6. 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Tevékenységközpontú szakmai munkaközösség 

2017-2018-as nevelési év értékelése 
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1. A szakmai munkaközösség tagjai: 

 

Balajtiné Sütő Margit 

Földi-Nagy Anna 

Flórián-Huszár Dóra 

Galsi-Nagy Andrea 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Kovácsné Lovász Erika 

Kovácsné Fodor Mónika 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagyné Pusztai Tünde 

Sántháné Karászi Juliánna 

Sánta Szilvia 

Szabóné Szentesi Mária 

Szabó Lajosné 

Szentesi Nelli 

Tóthné Török Judit 

Vadainé Boros Beáta 

 

2. A szakmai munkaközösség céljai, feladatai hogyan valósultak meg: 

 Cél:  

o Az azonos pedagógiai programmal dolgozó óvodák nevelő és pedagógiai 

munkájának minőségi fejlesztése, az óvodapedagógusok módszertani 

kultúrájának gyarapítása. 

 Feladat:  

o Egymástól tanulás, bevált módszerek átadása, új lehetőségek bemutatása, saját 

élményű tanulási munkaformák lehetőségének megteremtése. 

o Madarak és fák napjának hagyományos megünneplése, a két óvoda 

nagycsoportos gyermekeinek részvételével. 

o Múzeumlátogatás megvalósítása.  

 Megvalósulás: 

o Szakmai munkaközösségünk programjában, évek óta kiemelt helyet kap közös 

rendezvényünknek, a Madarak és fák napjának megrendezése. A Karcagi 

Kunlovarda önzetlen segítségének köszönhetően a Kuthen úti óvoda 

nagycsoportosai számára, a lovaskocsis kirándulás élményével is gazdagabb ez 

az alkalom. 

o A már többször betervezett múzeumlátogatás, részben valósult meg, mert a 

betervezett látogatáson, csak kevesen tudtunk részt venni, egyéb elfoglaltságok 

miatt. 

 

3. Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása:  

 

1. Foglalkozás ideje: 2017. 

Helyszín: Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 16 fő 

Téma: Éves terv megbeszélése, vezető választás. A szakmai munkaközösség tagjainak 

javaslatai alapján közösen összeállítottuk a munkatervet. A vezető személyére tett 

javaslatot a tagok 100%-ban támogatták. 
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2. Foglalkozás ideje: 2018. 

Helyszín: Karcagi Györffy István Nagykun Múzeum 

Résztvevők száma: 5fő 

Téma: Állandó kiállítás megtekintése. 

3. Foglalkozás ideje: 2018. május 04. 

Helyszín: Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 8 fő 

Téma: Madarak fák napi rendezvény szervezésének megbeszélése, játékok kiválasztása, 

feladatok elosztása 

4. Foglalkozás ideje: 2018. május 31. 

Helyszín: SZIM tagóvoda 

Résztvevők száma: SZIM és Kuthen úti óvoda gyermekei, óvodapedagógusai, meghívott 

vendégek 

Téma: A Madarak és fák napjának megünneplése. Játékos feladatok megoldása a kialakított 

csapatok részvételével. 

A szakmai munkaközösségünk nevelési év elején tervezett összejöveteleiből két téma 

feldolgozása nem valósult meg, ennek oka, hosszan tartó betegségem. 

 

4. A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez milyen 

mértékben járult hozzá a szakmai munkaközösség éves programja: 

A két tagóvoda Pedagógiai Programjában a környezeti nevelés kiemelt jelentőségű. 

Gyermekeinket olyanná szeretnénk nevelni, akik szeretik és ismerik a természetet, az élő és 

élettelen környezetüket. Környezetünk megóvása,a környezettudatos életvitel iránti igény 

megalapozása mindennapos feladatunk.  A hagyománnyá vált” Madarak és fák” napi 

rendezvényünk segíti ennek megvalósítását, mert valódi környezetben szervezzük, a játékos 

feladatok is az ökológiai szemléletformálást segítik. 

 

5. A munkaközösségi tagok értékelése:  

Szakmai munkaközösségünk tagjai valamennyien segítették ötleteikkel, együttműködésükkel, 

pozitív hozzáállásukkal, munkatervi feladataink megvalósítását. 

 

6. További tervek, javaslatok: 

Aktív, közös együttműködés megtartása a két óvoda nevelőközössége között. Mindennapi 

gyakorlati munkánk segítése, tapasztalatszerzés, egymástól tanulás, ösztönzés új lehetőségek 

kipróbálására. 

 

 

 

 

Karcag 2018.június 04. 

 

 

 

 

 

Szabó Lajosné 

szakmai munkaközösség vezető 
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2.sz. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirányú végzettséggel  

 

rendelkező pedagógusok beszámolója 
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Fejlesztő pedagógia foglalkozás    Kunné Nánási Mónika 
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Fejlesztő pedagógiai tevékenységemet ebben a nevelési évben a Táncsics krt. 19 – es 

óvodában és a székhely Táncsics krt. 17. óvodában láttam el.  

Nevelési év elején még nem én láttam el a Táncsics krt. 17 – es óvodába járó kislány 

fejlesztését, de mivel a Táncsics krt. 19 – es óvodába 2017. novembertől két kisfiúnak is 

Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási Nehézséggel küzdő diagnózist állítottak fel így nem volt 

kérdéses, hogy a szomszédos óvodába járó kislány fejlesztését 2017 novemberétől kezdve én 

végzem.  A fejlesztési terv összeállításakor figyelembe vettem a Pedagógiai Szakszolgálat 

Karcagi tagintézményének szakértői véleményét és fejlesztési javaslatát, valamint a 

gyermekek egyéni, mérő, értékelő, fejlesztő lapját.  

Mindezek tükrében 2017 novemberétől 3 fő alkotta a fejlesztő csoportot a Táncsics 

krt.- i óvodákban, majd ez a létszám 2018 áprilisában változott, mivel a Táncsics krt. 19. 

óvodában egy kislánynál szintén BTMN diagnózist állapítottak meg. 

 

A fejlesztő foglalkozások résztvevői 

 

Srsz. Gyermek 

monogramja 

Diagnózis Óvoda Fejlesztőórák 

száma 

1. Gy. Zs. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

heti 2 óra 

2. N. Z. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

heti 2 óra 

3. K. N. K. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 17. 

óvoda 

heti 1 óra 

4. D. E. Zs. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

heti 3 óra 

 

A foglalkozások formái: Csoportos és egyéni foglalkoztatási forma. 

A fejlesztés ideje: Csütörtök délelőtt 8:00- 9:30. A foglalkozások időtartamát rugalmasan 

kezeltem. Figyelembe vettem a gyermekek terhelhetőségét, figyelemkoncentrációját, 

motiváltságát az adott tevékenység során. 

A fejlesztés jellege: napirendbe ágyazottan tervezett. 

A fejlesztés időtartama: maximum 30 –35 perc. 

A fejlesztés területei: 

 testséma- én tudat fejlesztés 

 nagymozgások fejlesztése 
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 finommotorika fejlesztés 

 Szem-kéz, szem-láb koordinációfejlesztés 

 Téri tájékozódás, térészlelés 

 Síkbeli tájékozódás 

 Időérzékelés, tájékozódás időben. 

 Gondolkodás fejlesztése (analízis, szintézis, csoportosítás, általánosítás) 

 Vizuális emlékezet, figyelem fejlesztése 

 Auditív, verbális figyelem fejlesztése 

 Vizuális és auditív érzékelés, észlelés 

 Taktilis észlelés 

 Kommunikáció fejlesztésére (beszédkészség, általános tájékozottság) 

 Beszédfejlesztés 

 

A foglalkozások célja, hogy az esetleges hiányosságok és egyes területek fejletlenségének 

megismerése után játékosan, sok feladattal javítsam, illetve megszüntessem a meg lévő 

problémákat, annak érdekében, hogy a képességeik, készségeik, életkori sajátosságaiknak, 

egyéni adottságaiknak megfelelően alakuljon. Feladatom a lemaradások csökkentése, 

részképességek, pszichikus funkciók fejlesztése, valamint a hiányzó funkciók pótlása volt. 

Feladatom volt továbbá azoknak a tanulási zavaroknak a csökkenése, amelyek a viselkedési 

vagy pszichikus zavarokat okozzák. A gyermekek között jelentős attitűd és képességbeli 

különbségek voltak. 

A 3-7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás. 

Ezért a fejlesztő foglalkozásaim alapja mindig a mozgásfejlesztése (nagy és finom mozgás), 

testséma, téri tájékozódás, valamint az akaraterő, kitartó munkavégzés képességének alakítása 

és az önbizalom fejlesztése volt. 

A foglakkozásokat igyekeztem heti rendszerességgel megtartani. A gyermekek betegség 

miatti hiányzása illetve a továbbképzéseken, konferenciákon való részvételem okoztak kiesést, 

melyeket lehetőség szerint pótoltam.  

A foglalkozás feltételeit optimálisan megteremtettem. A gyermekek számára biztosítottam 

elegendő időt a feladatok megoldására, és a játékeszközöket is úgy megválasztani, hogy ezzel 

is felkeltsem érdeklődésüket. 
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Minden alkalommal igyekeztem nyugodt, ingerszegény környezetet biztosítani a gyermekek 

számára, elősegítve ezzel figyelmük összpontosítását az adott tevékenységre, játékra, hiszen 

minél több mennyiségű és minőségű inger éri az idegrendszert akkor a különböző képességek 

fejlődésében ugrásszerű változások figyelhetők meg. 

    A fejlesztő foglalkozások során figyelmet fordítottam az állandóság is, mely nagyban 

befolyásolja az eredményességet. Mindig ugyanabban a helyiségben, időben tartottam a 

fejlesztéseket, ez a gyermekeknek biztonságot nyújtott. 

Foglalkozásaim során olyan tevékenységeket, játékokat ajánlottam fel a gyermekeknek, 

amelynek során a fejlesztés sokoldalúan, változatosan valósulhatott meg minden részterületre 

kiterjedve.  

A légkör kialakításánál fontos volt számomra, hogy a gyermekek jól érzék magukat, 

aktívan, örömmel játszanak együtt egymással és velem. A fejlesztő foglalkozások során az 

óvoda által kínált társas játékokat, kézzel készített képességfejlesztő játékokat használtam fel 

illetve fénymásolt munkalapokkal, feladatlapokkal dolgoztunk.  

A kitöltött feladatlapokat illetve a foglalkozások folyamán készített alkotásokat 

összegyűjtöttem és a nevelési év végén a gyermekek hazavihették.  

A gyermekek nagyon sok sikerélményhez jutottak a foglalkozások során. Mindez 

fejlesztette önbizalmukat, illetve a megfelelő „én kép”kialakulását.  

A fejlesztő foglalkozásaimon részt vevő gyermekek óvodai nevelése a következő nevelési 

évben is folytatódik intézményünkben. Felülvizsgálatot két kisgyermek esetében kértem, 

melynek adatlapjait a szülők is aláírtak. 

A fejlesztő pedagógiai tevékenységemet ebben a nevelési évben nem mutattam be 

intézményi szinten.  

 

 

Karcag, 2018.06.08. 

 

 

                                                                                Kunné Nánási Mónika 

                                                                    Óvodapedagógus-fejlesztő pedagógus 
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Gyermektánc pedagógia foglalkozás   Kis Anikó Krisztina 
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A 2017/2018 – as  nevelési évben  óvodámban,  saját csoportomban /SÜNI/, és alkalmanként, 

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

foglalkozásokat.  

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

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

élményt. Legfontosabb célom a zene megszerettetése, a mozgás és az éneklés élményének 

nyújtása, jó hangulatú, szabad légkörben. 

 

Célom: 

 

 A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése a közös ének-zenei tevékenységek 

által, zenei ízlésük és esztétikai fogékonyságuk alakítása, amely megalapozza a zenei 

anyanyelvüket. 

 A gyermekek zenei képességeinek (ritmus - és hallásfejlesztés) kialakítása, 

fejlesztése. 

 Az óvodás korosztály befogadó képességét figyelembe véve ismerkedjenek meg a 

magyar nép hagyományaival, jeles napokhoz fűződő szokásokkal népi gyermekjáték és 

mondókakincsekkel. 

 Ismerjék meg a magyar néptánc motívumainak, lépeseinek elemeit előkészítő 

mozdulatait. 

 

Feladatom: 

 

  Mozgás –hang - szöveg összekapcsolásával a különböző készségeket fejlesztettem. 

 A gyermekek éneklését sok zenei élmény nyújtásával ösztönöztem. 

 Fejlődött a zenei kreativitásuk, az éneklés, zenei hallásuk,, ritmusérzékük ,mozgás és 

formaérzékük. 

 

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

képességeik fejlődött.. 

 A gyermekek alkotó kedvének biztosítása, megteremtése. Differenciálás lehetősége, a 

tevékenység szervezeti formáinak megszervezésével,. 

 Próbáltam kialakítani a gyermekekben a zene iránti fogékonyságot (érdeklődésük 

felkeltése, zenére koncentrálás, improvizációjuk támogatása). 

 Zenét értő és szerető szülőket, nagyobb testvéreket bevontam a közös zenei 

tevékenységekbe ((FARSANG, Anyák-Apák napja) 

 A gyermekekkel közösen zenei eszközöket készítettünk,i ismerkedtünk a 

hangszerekkel.  

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vettem a nemzetiségi, etnikai, 

kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is.  

 A felhasznált zenei anyagok, a magyar néptánc előkészítő mozdulatainak igényes, 

életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása. 

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

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

eszközül szolgálnak, a gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának 

alakításában. 
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Alkalmak, lehetőségek munkám bemutatására: 

ŐSZI Ünnepkör: Szüreti mulatság óvodánkban-2017 október óvodaszintű gyermekek, óvónők 

Táncház: gyermekek, óvó nénik szülők, nagyszülők 

TÉLI Ünnepkör: FARSANG: Süni csoport, Népi játék, Gyermektánc, Szülők megtáncoltatása 

 

 

TAVASZI Ünnepkör: Játszók kezdete Süni csoportos gyerekek, óvó nénik 

                                     Március 15.-e: Katonadalok, Katonanóták, indulók. Süni csoport 

Húsvétoló : TÁNCHÁZ  :   ,gyerekek,  óvó nénik 

                                     Udvari szabad játék: mozgásos játékok, népi játékok 

                                                                      Óvodaszinten, érdeklődő gyerekek 

NYÁRI Ünnepkör: Gyermeknap keretében PÜNKÖSDI népi gyermekjáték, játékfűzés  

Tervek, lehetőségek a jövőben: 

 

 Gyermektánccal való ismerkedés óvodaszinten 

 Népi játékok bővítése, a gyermekek tánctudásának bővítése 

 Bemutatkozási lehetőségek kihasználása 

 Szakmailag színvonalas munkára törekszem 

 2018 őszén vásári forgatag keretében népi játékok, játékfűzés 

 Karcagi népi gyermekjátékok becsempészése a munkatervbe 

 Középső csoportos gyermekeknek gyermektánccsoport beindítása. 

 

 

Karcag, 2018.június 06. 

       Kis Anikó Krisztina 

      Gyermektánc-oktató ,Óvodapedagógus 
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Anyanyelvi fejlesztő és korrekciós nevelés    Vadai Gyuláné 

Ebben az évben is saját csoportomban, vegyes életkorú gyermekekkel végeztem anyanyelvi 

fejlesztő és korrekciós programomat. Tanköteles korú (9 fő) középsős (7 fő), kiscsoportos (11 

fő) volt. 

A csoportomban egy SNI-s gyermek jár,(megkésett beszédfejlődés miatt) akinél előtérbe 

helyeztem anyanyelvi fejlesztését. 

Mivel három korosztállyal foglalkoztam ebben a tanévben is, tervemből változatos  

feladatokat emeltem ki, hogy minden korosztály megtalálhassa a neki való játékos feladatokat.  

Év elején átismételtük az előző évben tanultakat, sokat verseltünk, mondókáztunk.  

 

Célom volt, hogy tudjanak: 
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- egymásra figyelni 

- türelmesek legyenek egymás iránt 

- beszédfegyelmük erősödjön 

- egymás közötti kapcsolat teremtés során együttműködő képességük fejlődjön, 

közösségi érzés erősödjön 

- figyelmük, emlékezetük, gondolkodásuk fejlődjön 

- kifejezőképességük, szókincsük bővüljön 

- ritmus érzékük fejlődjön 

 

Kommunikációs és kooperációs készségük fejlesztése játékos feladatokkal: 

- „Megy a labda vándor rútra…” 

 bemutatkozás 

 Ki hiányzik? 

 Ki a szomszédod? 

 labdaátadással számlálás gyakorlása 

- „Nyuszi pajtás, hogy vagy?” 

- „Ez én vagyok…” 

- Tekintet, különböző érintések továbbadása 

- Mit tegyünk a hátizsákba? 

- Képzeld el… játék stb. 

 

A beszédhallás értés egymás hangjának felismerése: 

- Búzavirág koszorú… 

- Koszorú, koszorú… 

- Az erdőben jártunk keltünk… 

- A cica és az egerek… 

- Dobkereső 

- Hol szól a csengő? 

- Erre csörög a dió… 

- Hangregiszter (hangosodó-halkuló) játék stb. 

 

Hangképzés beszédszervek ügyesítésére: 

- Manócska játék 

- Vatta-foci 

- Tölcsérfújó verseny 

- Helyes beszéd légzés 

Artikulációs bázisuk ügyesítése- állathangokat utánzó szabályjátékokkal: 

- Lics-locs… 

- Kiskanál… 

 

Ismeretfejlesztő, megfigyelő készséget fejlesztő játékok: 

- Mi változott meg? 

- Mit súgtam? 

- Dolgozzatok legények… 

- „Mi lenne ha…” 

Fonémafejlesztés, mely a legkedveltebb játék lett az év folyamán a nagyok körében. 
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Sok utánzó, testséma fejlesztő mozgásokat végeztünk, melyeket kis versekkel kísértünk. 

 

A nagymozgások fejlesztését (járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, kúszás) célzott 

testmozgásokkal végeztük, melynek iránya, tempója, ritmusa változó volt. 

Mivel nagy mozgásigénnyel rendelkeztek a gyerekek, ezeket a gyakorlatokat beépítettem a 

mindennapi testnevelésbe. Az egyik legkedveltebb mozgásos, énekes játékunk a: 

- „Cicukám kelj fel”. 

- „Hosszú szárú galuska” (páros szökdelés). 

- „1, 2, 3, te leszel a párom…” 

Ezeket a játékokat saját örömükre szabadidőben, udvaron is önálló kezdeményezésre 

játszották. 

 

Ritmusérzékük fejlesztésére is hangsúlyt fektettem, mely nemcsak a gyermekek 

muzikalitását, a zene iránti érzékenységét fejleszti, hanem megalapozhatjuk vele azon 

képességüket, mely iskoláskorban segíti a szótagolás-elválasztás szabályainak megtanulását. 

Ezeket ritmikus mondókák, versek, kiszámolók, dalok segítségével, játékos mozdulatokkal 

kísérve gyakoroltuk. 

 

Környezetünk hangjaival, diktafon segítségével ismerkedhettek (pl.: kulcscsörgés, ébresztő 

óra csörgése, papírtépés-gyűrés, vízcsobogás, zuhany, ajtónyikorgás, üvegcsörömpölés, víz 

csurgatása pohárból-pohárba, óra ketyegése, fakocka ütögetés, síp, furulya, csörgő, dob, 

csörgődob, taps, labdapattogtatás, tűzijáték, vihar, eső, madárcsicsergés, tehénbőgés, 

járművek hangjai stb.). Ezeknek a hangoknak, zörejeknek egy részét a gyerekekkel közösen 

vettük fel. 

Néhány gyűjtőfogalommal is megismerkedtek az év folyamán. 

Szókincsfejlesztést, beszédértést szintén fontos feladatnak tekintettem, megneveztük a 

körülöttük lévő tárgyakat, azok tulajdonságait: 

„Mi van a zsákban?” c. játékkal nemcsak szókincsük, ismereteik, hanem taktilis érzékelésük is 

fejlődött. Ellentét-szópárokkal is megismerkedtek közben (kicsi-nagy, puha-kemény, hegyes-

tompa stb.). Képekről történeteket találtunk ki. 

Kedvelt játék volt számukra: 

- Hogy hívják a kicsinyét? 

- Mit csinál a medve? - „brummog” 

macska? -„nyávog” stb. 

- Hol? Hová? Honnan?- kérdésre válaszoló feladatok, téri relációk gyakorlására. 

 

Képeken látható, illetve csoport szobában lévő személyek, tárgyak helyének megnevezése 

(hol? Kérdésre válaszoló feladatok.) alatt, fölött, előtt, mögött, mellett, között stb. névutós 

szerkezetek gyakorlása. Mozgásban lévő személyek, tárgyak helyének megnevezése.  

Hová?- kérdésre válaszoló feladatok. Az alá, fölé, mellé, közé, elé, mögé, alól, mellől, mögül 

stb. gyakorlása pl.: pillangó bábot röptettek a gyerekek és közben mondogatták, hogy honnan, 

hová repült. 

 

Az egész év folyamán a bábok, fejdíszek jelenléte ösztönözte őket egy-egy mese eljátszására, 

el bábozására, egyéni mesélésre, melyek segítségével belebújhattak egy-egy meseszereplő 

bőrébe és beleélhették magukat a mese világába. Fejlődött ez által beleélő képességük, 

kifejezőképességük, érzelmi életük, beszédértésük, szókincsük, emlékezetük, figyelmük, 
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kapcsolatteremtő képességük, sőt még koordinációs mozgásuk is, téri irányok ismerete - 

hiszen lejátszhatták a szereplők mozgását a térben, stb. 

 

Egész évben napi rendszerességgel végeztem fejlesztő munkámat egyéni (SNI-s gyermek 

esetében), mikro illetve egész csoportra kiterjedően, kihasználva minden lehetőséget, 

alkalmat, akár a mosdóra vagy ebédre várakozva is. 

A feldolgozott anyag dokumentációként megjelent minden projekt feldolgozásban illetve 

gyermekeink egyéni fejlesztő lapján. 

 

Munkatervemet úgy érzem sikerült megvalósítani (fejlettségük, képességeikhez mérten).  Év 

közben a szülők is tapasztalhatták a gyermekek fejlődését, több alkalmunk is volt 

bemutatkozni egy-egy ünnepség kapcsán (karácsony, farsang nyílt délelőtt keretében, anyák 

napja, ballagás), de az ősszel megrendezett nyílt délelőtt a „Pöttömfogadó” is jó lehetőséget 

nyújtott erre. 

 

Nyugdíjazásom miatt a munkámat nem folytatom a jövő tanévben. 

 

Karcag, 2018. 06. 02. 

 

 

Vadai Gyuláné 
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Drámapedagógiai foglalkozás      Perge Tiborné 

A drámapedagógia játékra épít, mely az óvodás korú gyermek alapvető és legkedvesebb 

tevékenysége. A játék minden időben és helyzetben felhasználható a képességek 

kibontakoztatására, a személyiség formálására, gazdagítására, fejlesztésére. Eszközrendszere a 

cselekedtetés, központi élménye a megélés, átélés, aktivitás, együttműködés, együttjátszás. 

Saját csoportomban alkalmaztam a drámapedagógiát, amely nagyban megkönnyítette a 

kiscsoportosok beszoktatását, egymás megismerését, társas kapcsolataik alakulását. A 

beszoktatási időszakot megkönnyítette az ölbeli mondókák, cirógatók, vigasztalók, rövid 

mesék, személyes percek. Ezek az „együttjátékok” mind hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön 

az elfogadás, kötődés, kialakuljon a biztonságérzet, egy erős érzelmi kapocs a gyermek-

gyermek, gyermek-felnőtt között. Tudják, hogy egy közösséghez, a Margaréta csoporthoz 

tartoznak. Az ismerkedő, kapcsolatteremtő, mozgásfejlesztő, érzékelő, játékok serkentették a 

közösségben tevékenykedő gyermek aktivitását, segítette az őket körülvevő világ 

megismerését, megkönnyítette a társas kapcsolatok, barátságok alakulását, fejlesztette beszéd-

mozgáskészségüket. Kiscsoportosaim elfogadják, szeretik egymást, napi szinten várják, 

igénylik a közös játékot, a mesét, a mesehallgatás utáni „szertartásainkat”, baráti ölelést, vagy 

simogatást, mosollyal fűszerezve, egymásra figyelve. Megtanulták, hogy mindenkinek 

szüksége van a napi ölelésre, érintésre, amiből nem maradhat ki senki. 

Kedvenc játékaink:  

- ismerkedős, 

- vonatos, (utazunk) 

- nyafogós, (jaj, jaj fáj...) 

- mire való a két kezem,  

- az erdőben jártunk- keltünk, 

- varázs taps, 

- fészekfoglaló. 

 

Ezek a játékok az elfogadás, empátia, mozgás, figyelem, emlékezet, kommunikáció, fantázia 

fejlesztése mellett megéreztették a gyermekekkel, hogy együtt lenni jó, felfedezték a közös 

játék örömét és pozitív irányba fejlesztette az érzelmi, közösségi életüket, társas 

kapcsolataikat. 

A következő nevelési évben már jól lehet erre az alapra építeni, folytatni a gyermekek 

nevelését, fejlesztését életkoruknak megfelelően. 

Ebben a nevelési évben is aktívan részt vettem rendezvények, ünnepségek szervezésében, 

kivitelezésében, óvoda és csoport szinten is: Szüret, Advent, Mikulás várás, Karácsonyi 

ajándékműsor, Farsang, Ovi-galéria megnyitók.  

Karcag, 2018. 06. 06. 

Perge Tiborné 

óvoda és drámapedagógus 
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Szociálpedagógiai tevékenységek alkalmazása Csapóné Horváth Marianna 

A 2017/2018-as tanévben szociálpedagógiai munkát elsősorban a saját csoportomban illetve a 

másik két csoportban is végeztem.  

 

Célom volt, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint segítséget tudjak adni a 

gyermekeknek és szüleiknek, illetve, hogy a másságot gyermekek és szüleik is tudják 

elfogadni és tolerálni azt. 

 

Ebben a tanévben 2 nemzeti kisebbségi nevelésben részesülő gyermek illetve egy nem cigány 

gyermek került a csoportba. Mindegyik gyermek, otthonról jött. Az elmúlt évek alatt sikerült 

egy kölcsönös, bizalomra épülő kapcsolatot kialakítanom a szülőkkel. 

Szülőértekezlet alkalmával mondtam el, mutattam be egy szociálpedagógus munkáját, azt 

hogy milyen területen tud segítséget adni. 

A rendszeres Gyermekvédelmi munkaközösség foglalkozásai is sok segítséget adtak nemcsak 

a gyermekvédelmi, hanem a szociálpedagógiai munkámhoz. 

 

Megvalósítás: 

1.Mentálhigiénés tanácsadás: 

- Már az elmúlt évek folyamán is nagy hangsúlyt kapott a másság elfogadása, 

elfogadtatása. A csoport többsége nemzeti kisebbségi nevelésben részesült.(20 

gyermekből 17 gyermek nemzeti kisebbséghez tartozik, ebből -14-en halmozottan 

hátrányos helyzetű). Az arányok ilyen eltolódása miatt szükségessé vált a magyar 

szülők nagyfokú mentális megsegítése. A magyar szülők ragaszkodása hozzánk, ill. az, 

hogy az elmúlt évek alatt sikerült elfogadtatni a szülőkkel a kialakult helyzetet - már 

ismerték a cigány szülőket -, a gyerekeket, segítettek abban, hogy ne vigyék el tőlünk 

gyermekeiket. A hozzánk járó néhány magyar gyermek szülei is tolerálni tudták a 

helyzetet, sok személyes beszélgetés, elfogadó, példaadó magatartás áll mögötte. Az 

év folyamán nem volt semmiféle konfliktus a magyar és cigány szülők között.  

- Szülő problémájának meghallgatása, tanácsadás. 

- Magatartási problémával küzdő gyermekre való nagyobb odafigyelés, lehetőségek 

keresése a probléma megoldására, következetes nevelés. Szülővel való beszélgetések a 

felmerülő problémákról. 

- Nevelésbe vett gyermekre való odafigyelés, állandó kapcsolat, beszélgetés, kölcsönös 

tájékoztatás a nevelő szülővel. A gyámmal való kapcsolat felvétel, konzultáció. 

 

2. Életvitelbeli változások javaslása, tanácsadás 

- Éjszakai alvásproblémák jelentkezése. 

-    Helyes, egészséges táplálkozásra való figyelem felhívása. 

 

3. Hivatalos papírok (nemcsak óvodával kapcsolatos) értelmezése, megbeszélése a 

szülővel. 
 

4.  Az egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi prevenció „becsempészése” a 

mindennapokba. Háztartással összefüggő, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák 

megoldásának lehetőségei. 
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5.  A HHH-s és veszélyeztetett gyermekek még nagyobb figyelemmel kísérése. 

 

6. Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, a védelembe vett gyerekek óvodai 

jellemzésének elkészítése.  

 

7.  Családlátogatások. 

 

8. Nevelésbe vett gyermekre nagyobb odafigyelés, konzultáció a szülővel, a 

kapcsolattartóval, gyámmal a gyermekkel viselkedésével, magatartásával, óvodai életével, 

megnyilvánulásaival kapcsolatosan. 

A másik csoportba járó nevelésbe vett gyerekekkel kapcsolatos problémák megbeszélése, 

folyamatos konzultáció az óvónőkkel. 

 

Minden beszélgetésemet ezeken kívül az előítélet mentesség jellemzi, a másságok elfogadása 

az azonosságok erősítése. 

Összegzés: 

 

Ebben a tanévben, a nemzeti kisebbséghez tartozó nagylányok között jelentkezett 

problémaként, hogy mindenen képesek voltak összeveszni. Pl.: játékon, kisebb gyermekkel 

való babusgatáson, testvérrel való játék során, stb… Ilyenkor a lányok hangosan kiabáltak, 

lökdösődtek, csúfolódtak egymással. A látott, tapasztalt otthoni mentalitás került előtérbe 

náluk. A csoportba járó fiúk jól kijöttek egymással, ritkán alakult ki konfliktus helyzet 

közöttük. A lányoknál felmerülő problémákat próbáltam kulturált módon megoldani, 

megoldatni. Úgy érzem sikerült a kultúrájukból adódó viselkedésüket elfogadhatóvá tenni a 

csoport többi tagja miatt is, hiszen most is a magyar gyerekek voltak kisebbségben. A 

szülőkkel való beszélgetések, a közös programok, illetve a nyitottsággal, bizalommal való 

odafordulás segített ennek az elérésében a társammal együtt. Ez azért volt különösen fontos, 

hogy a magyar gyerekeknek ne ez legyen a követendő példa a kialakuló problémás helyzetek 

megoldására. A magyar szülők közül meg is fogalmazták, hogy félnek nehogy a gyermekük 

olyan viselkedésformákat vegyenek fel, sajátítsanak el, amik a nemzeti kisebbséghez tartozó 

gyerekekre jellemző. A cigánygyerekek és szüleik egyszer sem éreztették, hogy ők vannak 

többségben. 

 

Továbbra is célom, hogy óvodai szintű legyen a szociálpedagógiai tevékenységem. 

Szeretném felvenni a kapcsolatot minden olyan szociális intézménnyel, amelyek segítséget 

tudnának adni szociálpedagógiai munkámhoz az óvodában. 

Az óvodai dolgozókkal, munkatársaimmal való közvetlen kapcsolat kialakításával is erre 

törekszem, sok segítséget, támogatást kapok tőlük. Szívesen végeznék erre irányuló 

tanfolyamot is. 

 

Karcag, 2018.06.02. 

 

 

 

                    Csapóné Horváth Marianna 

óvodapedagógus - szociálpedagógus 
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Szakirányú végzettség      Romhányi Sándorné 

Éves beszámoló szempontjai: 

 

 Megvalósított tevékenységben résztvevők köre 

 

A MIEÓ Jókai úti óvodájában4 óvodapedagógus, 3 nevelőmunkát segítő 2 közcélú munkás , 1 

fő rehabilitációs közfoglalkoztatott és heti 1 alkalommal fűtő-karbantartó dolgozott a 

2016/2017 nevelési évben. Óvodámba 54 gyermek jár, 3 SNI gyermek, 8 cigány származású, 

4 fő HHH és 3 fő HH státuszú gyermek.  

Vezetői tevékenységem kiterjedt tagóvodám szakmai munkájának irányítására, közvetlen 

partnereinkkel kapcsolatos kapcsolattartás tevékenységeire.  

 

 Munkatervből mi valósult meg, milyen eredménnyel, mi az, amit nem sikerült 

megvalósítani, ennek okai 

Az általam elkészített vezetői munkatervemben meghatározott alapelveket alkalmaztam a 

nevelési év során.  

 A nevelőmunka irányítása, segítése jellemzően jelen volt az év során 

 Pedagógiai munkánk céljait, feladatait, az alkalmazott módszereket közösen 

megfogalmazott döntések alapján határoztuk meg demokratikus elvek érvényesítésével 

 környezeti tényezők kialakítása PP specifikumainak figyelembe vételével az 

irányításommal történt meg, szakirányú szakvizsgázott kolléganőm javaslatainak 

érvényesítésével 

 Minden kolléganőm képességeinek megfelelően végezte feladatát.  

 A nevelési év során több esetben sikerélményt jelentett a szakmai kihívásoknak 

megfelelni és a kiváló értékeléssel kellő önbizalmat nyerni. 

 A nevelési évben új kolléganővel kezdtük meg a munkát, akinek biztosítottuk a  

szakmai támogatás lehetőségeit. 

 Az éves tervben leírt programok, tevékenységek közül nem valósult meg az 

Egészségnapunk megrendezése a gyermekek tömeges megbetegedése és a programok 

torlódása miatt. 

A Komázó rendezvény látogatása a Csokonai úti óvodában is hasonló körülmények 

miatt maradt el. 

 

 A megvalósított tevékenység bemutatásának lehetőségei 

A 2017/2018 nevelési év nagy kihívás volt óvodámban, hiszen nagyon sok rendezvényt 

szerveztünk magas színvonalon, a napi fejlesztőmunka 3 fő SNI gyermek fejlesztésére is 

kiterjedt, négy óvodapedagógus 7 munkaközösségben vett részt tevékenyen. Ennek a 

munkának megfelelni nem volt könnyű feladat, hiszen kevesen vagyunk, egymás 

helyettesítése, a tervezési – szervezési –megvalósítási feladatok elvégzéséhez a szakirányú 

képzésen szerzett ismeretek alkalmazására folyamatosan szükség volt. Úgy gondolom, hogy 

az elmúlt nevelési év tevékenységeit áttekintve megfeleltem a szakmai elvárásoknak. 

 Nagy büszkeséggel tölt el, hogy először nyertük meg a Kelj fel Jancsi! játékos 

sorversenyt! Kolléganőim számára biztosítottam a helyet, kellő időt és eszközt a 

gyermekek felkészítéséhez. Jó döntést hoztam, amikor az összeszokott 

óvodapedagógusi párosunk kapta feladatul a versenyre való felkészítést. 
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 Szoros együttműködési kapcsolat alakult ki a KÁI Erkel Ferenc AMIskola 

pedagógusaival, több esetben működtek közre hétköznapjainkban és 

rendezvényeinken: 

- Tanösvény átadó ünnepség – Szüret – Zene Világnapja 

 

- Projektjeink művészeti kiegészítése 

 
 

- Ovigaléria avató – Évszaki hangversenyek 

 
 

- Szülői kórusunk irányítása 
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- Hangszer bemutató mesei kerettel a zeneiskolában. 

 
 

 Szakmai bemutató foglalkozásokat tartottunk, melyeknek elégedettség mérő 

visszajelző lapjai nagyfokú elismerést mutattak. 

2017. 10. 19. Süni csoportban Molnárné Győri Erika vezetésével. Bázisintézményi 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” feladatként. 

 

 
 

2018. 04.25. „Tavaszi zsongás” Dúdoló ének-zenei tehetségfejlesztő műhely bemutató 

foglalkozása 

 

2018. 04.26. „A Föld, ahol élünk” Pitypang csoport bemutató foglalkozása Romhányi 

Sándorné és Szalókiné Kovács Erzsébet vezetésével. 

 
2018.04.26. 

„Szülők bevonásának újszerű módszerei óvodánkban” 

Előadás, tapasztalatcsere 

Vezette: Romhányi Sándorné 
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 Ferencziné Székely Erika hosszas táppénze (09.-05-ig) alatt Kelemen Lajosné 

pedagógiai asszisztens lépett dajkai munkakörbe, így nem volt szükség helyettesítés 

igénylésére. 

 Rendezvényeink a szülők aktív közreműködésével és elégedettségével valósultak meg. 

Kiemelkedik ezek közül óvodai kirándulásunk 2018.06.02.-én Szilvásváradon. Szülői 

kezdeményezésre szerveződött, 93 fő vett részt rajta. 

 

 
 

 Összegzés 

 

Az óvodámban végzett vezetői munkámat a gyermekek fejlettségi szintje, a szülők 

visszajelzései és vezetőim szóbeli értékelése alapján megfelelőnek értékelem. 

 

 Tervek, elképzelések a következő nevelési évben 

Kolléganőim további szakmai támogatása a magas színvonalú pedagógiai munkák érdekében. 

Az ősszel érkezett kolléganő szakmai integrációjának fokozott támogatása, segítése. 

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív pedagógiai programunk 

változásainak megfelelően intézményi Pedagógiai Program módosításának segítése a 

következő nevelési évünk legnagyobb szakmai kihívása. 

2018 őszétől szaktanácsadói feladatok ellátása fokozott szakmai teljesítményt igényel tőlem. 

 

Karcag, 2017.06.12.  

 

 

                                            Romhányi Sándorné 

tagintézmény vezető  
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Fejlesztő pedagógia      Molnárné Oros Csilla 

Fejlesztő pedagógiai tevékenységemet ebben a tanévben részben saját csoportomban 

kamatoztattam. Csoportomba 23 fő középsős korú gyermek jár. Elsősorban célom volt az 

egészséges életmód kialakítása, valamennyi gyermeknél a különböző képességek fejlesztése, a 

szocializáció, a szabálytudat erősítése. 

2017.szeptembertől a Kinizsi úti óvodában 1 fő BTMN-es gyermek ellátását végeztem heti 2 

alkalommal. 

A gyerek neve: Kovács Gergő (nagycsoport) 

A fejlesztő foglakozásokon részt vettek olyan gyerekek is, akik korukhoz képest az átlagnál 

gyengébb képességűek.  

- K S szakértői vizsgálata nem valósult meg, mert édesanyja a 3. alkalommal kapott 

időpontra sem vitte el a kisfiút. (A vizsgálatot újra kezdeményeztük) 

- B N édesanyja nem írta alá a vizsgálatkérő lapot 

Célom mindazon képességek fejlesztése melyek szükségesek ahhoz, hogy a gyerekek minél 

zökkenő mentesebben kezdjék meg iskolai tanulmányaikat. Megkönnyítsem számukra az 

óvodából-iskolába való átmenet nehézségeit. 

Feladatom valamennyi részterület, a nagy - és finommozgás, a testséma és téri tájékozódás, a 

percepció (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus) és a verbális képességek fejlesztése. 

A foglalkozások szervezésében, felépítésében irányadó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Szakértői Bizottsága és a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye által kiadott 

szakvélemények vizsgálati anyaga és fejlesztési javaslata.A gyerekek harmonikus fejlődése 

érdekében kitűzött célom volt a gyerekekkel foglalkozó valamennyi pedagógussal a 

kapcsolattartás. Ezt maximálisan sikerült kialakítanom. Úgy érzem, hogy kitűzött céljaimat 

meg tudtam valósítani. A foglalkozások felépítésénél, a játékok kiválasztásánál figyelembe 

vettem a gyerekek ismereteit, s ezt a foglalkozások során próbáltam elmélyíteni.  

Arra törekedtem, hogy a „játék” 

 A tevékenységre ösztönző legyen. (érdeklődjön a gyerek, magas pozitív érzelmi 

állapotot idézzen elő, azaz élvezettel vegyen részt benne). 

 A gyereket motiváló szükségletekre épüljön (játék, mozgás, információ szükséglet). 

 Kellő mértékben érvényesüljön a képességfejlesztés. 

 Feleljen meg a gyerekek életkori sajátosságainak, az egész személyiség fejlődését 

segítse. 

A foglalkozások ideje alatt törekedtem a játékosság szem előtt tartására. Úgy gondolom, hogy 

a fejlesztő játék alkalmazási elvei fellelhetőek voltak.  
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 A játékosság elvének megtartása. 

 A komplexitás elvének érvényesülése. 

A gyerekek tiszteletét, az individuális bánásmódot az alkalmazott módszerek biztosították. A 

foglalkozások alkalmaival az óvodákban fellelhető képesség fejlesztő játékokból válogattam a 

célul kitűzött különböző képességek fejlesztésének megfelelően. 

Törekedtem arra, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak, amely ösztönzőleg 

hat további fejlesztésükre. 

A lehető legtöbbet dicsértem őket, nem akartam, hogy kudarcként éljék meg, ha valami nem 

sikerül nekik. A foglalkozásokat úgy állítottam össze, hogy a fejlesztés fő területei 

fellelhetőek legyenek. Tartalmát tekintve nem sokkal térnek el egymástól, hisz a változatosság 

csak a feladatokban mutatkozott meg. 

Intézményvezetőnk, Gulyás Ferencné támogatásával szaktanácsadóként, óvodapedagógusként 

örömmel csatlakoztam a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett 2017. évi Őszi 

Pedagógiai Napok rendezvénysorozat programjaihoz a programhoz való csatlakozás 

lehetőségét illetően bemutató foglalkozás tartását vállaltam. 

Így a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusaként a Kinizsi úti óvodában 2017. 

október 16-án délelőtt „testséma fejlesztése” témában BTMN-es gyermekek számára 

szervezett fejlesztő foglalkozásra, majd konzultációravártam az érdeklődő kolléganőket.  

Ezen a napon a fejlesztő foglalkozás során vendégeink ízelítőt kaphattak arra vonatkozólag, 

hogy a differenciálás lehetőségeit hogyan tudom megvalósítani.  

A foglalkozást szakmai konzultáció, tapasztalatcserére követte. A véleménynyilvánítás mellett 

néhány szóban mindenkinek lehetősége volt bemutatkozásra, hogy honnan érkezett, milyen 

programmal dolgozik, intézményében hogyan történik a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek 

ellátása. 

A szakmai nap után tanítók, óvodapedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok egyaránt 

érdeklődtek. 

E napon részvételével a jelenléti ív szerint 12 fő kolléganő tisztelt meg figyelmével. 

Örömömre szolgált, hogy munkámról, a foglalkozást követően elismerően nyilatkoztak. 

Távlati terveim között szerepel továbbra is az óvodánkba járó a BTMN-es gyerekek 

fejlesztése. 

Karcag, 2018. június 8. 

 

 

                                                                       Molnárné Oros Csilla 

óvodapedagógus; fejlesztő pedagógus 
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Kisgyermekkori befogadó nevelés     Péter Lászlóné 

A megvalósulás helyszíne: MIEÓ Kinizsi úti tagóvoda 

Munkám során célom volt: 

1. Tagóvodámban elősegíteni a gyermeki személyiség fejlődését, különös tekintettel a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek körében a befogadó pedagógiai elvek 

alapján. 

2. Olyan elfogadó, befogadó légkör kialakítására törekedtem, ahol a gyermekek 

felismerték erősségeiket, cselekvéseikben megvalósul az egymásra figyelés, az 

együttműködés, a tolerancia. 

3. A hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek esélyteremtését, 

hátránykompenzálását igyekeztem elősegíteni munkám során. Élménygazdag, 

változatos óvodai élet szervezésére törekedtem, ahol ez lehetséges volt a családok 

bevonásával, szülők együttműködésével. 

 

Éves munkatervembe meghatározott tevékenységek a tagóvodámban, és saját csoportomban 

valósultak meg. Résztvevői a saját óvodai csoportom, kollegáim és munkánkat segítő 

pedagógiai asszisztens és a dajka nénik. Ezen kívül zenei tehetséggondozó műhelyembe járó 

nagycsoportos gyermekek (7 fő), óvodai gyermekvédelmi felelősök, gyógypedagógus, 

logopédus és a fejlesztő pedagógus. Nyári zenei táborban aktívan tevékenykedem, a múlt 

nyáron 30 gyermek vett részt benne. 

 

A munkatervben meghatározottak megvalósultak: 

 Zenei tehetséggondozó műhelyt vezettem. Munkámat segítette Farkas Jánosné 

óvodapedagógus és Gaál István Sándorné roma dajka. A zenei képességek fejlesztése 

mellett, az identitástudat erősítésére, intra- és interperszonális képességek mélyítésére, 

élményszerűségre, esélyteremtés elősegítésére helyeztem a hangsúlyt. Zenei 

ízlésformálás, zenei irodalom megismertetésével, igényes zenei művek választásával 

valósítottam meg. A másság elfogadtatása, gyermekeink intézményünkbe való 

integrálása, az intézményi szintű rendezvényeken valósult meg. Tehetséggondozó 

műhelyemmel együttműködve tagóvodámban működő másik 3 féle területet felölelő 

műhelyekkel (környezeti, vizuális, anyanyelvi) lehetőségünk nyílott a „Játszd újra!” 

kiállítás megnyitójának környezettudatos szemléletet tükröző megnyitó műsor 

előadására. Különleges felfogású, szemléletű műsorunkban a hallásdifferenciálás 

ritmus és ütemérzékelés komplex differenciált módon valósult meg. Elismerő 

szavakat, gratulációkat kaptunk. 

 Óvodai csoportunkban a beszokatás, elfogadás, befogadás központi célt és feladatot 

jelentett. A gyermekek és családjaik megismerése, a bizalom megalapozása, a 

viselkedéskultúra fejlesztése, az óvodai szokás és szabályrendszer megismertetése, 

elfogadtatása tudatos és folyamatos munkát igényelt.  

 Családlátogatások, szülős beszokatás, szülői értekezletek megszervezése, folyamatos 

napi kapcsolattartás a gyermekek és a szülők számára, együttműködésünk elősegítése 

érdekében is fontos volt. 

 A csoporton belül egymás megismerése (óvónő-gyermek) az erősségek és fejlesztendő 

területek feltárása megfigyelésekkel, kolleganőmmel, való konzultációkkal, szakember 

bevonásával, szülővel való beszélgetésekkel történt.  
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Ezen adatok elemzésével egyénhez igazodva terveztük a gyermekek fejlesztését, ami a 

szocializációjukat is segítette. 

 Októberben tagintézményünk bekapcsolódott az EFOP-3.1.1.-14-2015-00001 

Kisgyermekkori nevelés támogatása pályázatba, ahol aktív részt vállaltam. Ppt-ben 

mutattam be intézményünket és tagóvodánkat, különös tekintettel szakmai 

tevékenységünkre az esélyteremtés és hátránycsökkentés elősegítésének megvalósítási 

gyakorlataival. Bekapcsolódtam az EFOP-3.1.6.-16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” projektbe is, 

melyben aktívan és folyamatosan tevékenykedek, mivel ez a projekt 2020-ig tart. 

Tehetséggondozás területén pályázatot írtam, melynek elbírálása jelenleg folyamatban 

van. 

 „Ez a nap más, mint a többi” óvodai ünnepség megszervezésében, megvalósításában 

jelentős szerepet vállaltam. Mára már jógyakorlatként alkalmazott programtervezetem 

alapötletül szolgál az ünnepi délelőttnek. 

 Novemberben a Lépésről-lépésre szakmai munkaközösség rendezvényén, ami az évek 

alatt szintén jógyakorlattá vált, múzeumpedagógiai délelőttön vettem részt. A 

gyermekek identitástudatát fejlesztette, történelmi és szociológiai ismereteiket 

bővítette a komplex témafeldolgozás során. 

 Csoportomban egy fő Sni-s gyermek jár. A szakértői véleményben meghatározottakat 

inkluzív módon történő fejlesztésekkel valósítjuk meg, ahol a differenciálás 

módszerével, egyéni bánásmód alkalmazásával történik a fejlesztés. Sni-s naplóban a 

tervezés az éppen futó projekthez tartalmilag kapcsolódóan történik. 

 Csoportunkban a HH, HHH és veszélyeztetett gyermekek aránya nagy, védelembe, 

gondozásba vett gyermekünk is van, így a gyermekvédelmi felelősökkel a 

családgondozás kompetenciánkon belül valósul meg. 

 A nyári zenei táborban a szervezés, a megvalósítás mellett az esélyteremtés, a 

hátránycsökkentés közös zenei élmények feldolgozásával valósul meg, ami kiemelt 

feladatom. 

Tervek, elképzelések: 

1. Pályázati programban való részvétel, pályázati lehetőségek kihasználása. 

2. Óvodámban, csoportomban továbbra is a befogadó pedagógia elvrendszerét kívánom 

követni. 

A kitűzött céljaimat, feladataimat megvalósítottam. 

 

 

 

Karcag, 2018. május 31. 

 

 

 

 

         Péter Lászlóné 

Kisgyermekkori befogadó nevelés 

területén szakvizsgázott óvodapedagógus 
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3. sz. melléklet 
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A Karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén tízedik éve szervezünk nagycsoportos 

gyermekeink részére fejlesztő tábort. 2018. június 4-15. között 82 gyermeket táboroztattunk 

kétszer egyhetes turnusban. Mindkét héten 7 fő pedagógus (5 fő óvodapedagógus, 2 fő 

fejlesztőpedagógus) és 2 fő dajka néni segítette a fejlesztő hét munkáját. 

 

Célunk továbbra is változatlan. Az előző évekhez hasonlóan most is a gyermekek természet 

közeli életmódjának, vízben történő mozgásának örömtelivé tétele, az alapkészségek, 

részképességek fejlesztése, a tapasztalva tanulás lehetőségének megadása, az iskolai 

szocializáció előkészítése. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőségünk nyílt Gyökeres Éva és Popovicsné Nagy Mária által 

játékos vízhez szoktatás és úszás előkészítésre. 

 

Feladatunkat most is előre elkészített programterv alapján végeztük, melynek kidolgozásában 

valamennyi pedagógus részt vett. 

 

Reggel 7 órától gyülekeztünk a Táncsics krt. 17-es óvodában, majd 8 órakor indultunk az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területére. A fürdő vezetősége mindkét héten az apartmant 

bocsájtotta rendelkezésünkre. Továbbá az ebédlő és a mosdó helyiségeit is használhattuk. 

Megérkezésünk után a gyerekeknek szabad programjuk volt, kedvükre játszhattak, 

kergetőzhettek, fogócskázhattak, focizhattak. A mozgásfejlesztő játékokat maximálisan 

kihasználták (labda, foci, karika, babzsák, ugrókötél, húzókötél, körkötél, tollaslabda, 

habtenisz). 

 

Kempinghez való kiérkezésünk után a gyermekeket mikrocsoportban, folyamatosan váltva 

kísértük a vízhez szoktatás, úszás előkészítés tevékenységhez. E tevékenységet Gyökeres Éva 

és Popovicsné Nagy Mária végezték. A szabad mozgást irányított zenés torna, testsémát és téri 

orientációt fejlesztő mondókák, dalok váltották fel. 

A tízórai elfogyasztása után került sor a különböző fejlesztésekre. Ebéd után csendes pihenő 

alatt a gyermekek a napi program témájához kapcsolódóan feladatlapokat töltöttek ki. Itt nagy 

hangsúlyt fektettünk az önállóságra, de szükség szerint egyéni fejlesztésre is sor került. A 

mindennap kitöltött feladatlapokat a hét végén füzetbe tűztük össze és ezt a gyermekek haza is 

vihették. Minden délután két órától a strandon tartózkodtunk. A gyerekek saját indíttatásból, 

örömmel mutatták a délelőtt folyamán elsajátított, úszás előkészítő gyakorlatokat. 

 

Egyik nap sem maradt el a „Rókavadászat” című játék, mely minden gyermeket 

megmozgatott. E játék eredményhirdetése után került sor mikrocsoportos és szükség szerint 

egyéni fejlesztésekre. 

 

Hétfői napon a rókavadászat című játék után a gyerekek az összegyűjtött „rókákból” 

(papírlapocskákból) színválasztásuknak (piros, narancs, citromsárga, zöld, kék, lila) 

megfelelően csapatjelképet készítettek. Utána mindenki elkészítette nyaklánc formájában is a 

csapatjelképét. Délelőtt és délután is olyan tevékenységeket szerveztünk a gyerekek számára, 

mely minden képességüket maximálisan fejlesztette.  

Keddi napokon a gyerekeknek a „Szivárvány útvonalon” végighaladva 7 állomáson kellett 

játékos feladatokat megoldaniuk. Itt lehetőség volt babzsákkal célba dobásra, közben 

számlálás gyakorlására; csoportos versengésre; puzzle kirakására; dalos játékok hallás után 

történő felismerésére és eljátszására; különböző találós kérdések megfejtésére; kakukktojás 
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játék keretében szivárvány színeinek kiválasztására; a szivárvány színeinek sorba rendezésére; 

finommotorika fejlesztésére (gombolás, cipőfűző kötés, zipzár felhúzás gyakorlására). 

Szerdai napokon a testséma fejlesztése, a térben és síkban való tájékozódás került előtérbe. 

Ezen a napon a gyerekek egy csoporttársukat kiválasztva azt körberajzolták, majd aznapi 

ruházatuknak megfelelően tetszőleges technika választásával felöltöztették. Lehetőség volt a 

különböző sajátosságok feltüntetésére, és nagy hangsúlyt fektettek a kiegészítők (nyaklánc, 

karkötő, fülbevaló, karóra…) megjelenítésére is. 

Csütörtöki napokon anyanyelvi fejlesztésen belül főfogalom (gyümölcsök, zöldségfélék, 

járművek, háziállatok, vadon élő állatok, tengerben élő állatok, virágok) aláhelyezés volt a 

célunk. A csoportok különböző képeket kaptak, melyeket sajátos környezetben kellett síkban 

elhelyezniük. 

Első héten, pénteki napon délelőtt a rókavadászat után is és délután a feladatlap kitöltése 

után is strandoltunk. 

Második héten, pénteki napon az időjárás nem tette lehetővé, hogy délelőtt strandoljunk, 

ezért a gyerekekkel ellátogattunk a Lombkorona Tanösvényre. 2017. december 6-án, átadásra 

került lombkorona sétányon végighaladva magasabb szinten szemlélhető az erdő élővilága, az 

erdő állományalkotó fáinak formája, elhelyezkedése. Az erdő megismerését segítő sétány 40 

interaktív állomáson keresztül, a legmodernebb eszközökkel mutatja be az erdő élővilágát, a 

környék helytörténetét, tájtörténetét. (például panorámaforgató, satírozó, forgólabirintus stb.) 

A lombkorona sétány mellett játszóteret és egy épített dombot is találunk, melyek a gyerekek 

nagymozgás igényét teljes mértékben kielégítették.  

 

Első héten vendégünk volt Pánti Ildikó néni. Második héten vendégünk volt Kunné Nánási 

Mónika Intézményvezető helyettes Asszony, akik nagy érdeklődéssel hallgatták tábori 

programunkat. 

 

Délután 4 órakor indultunk vissza a Székhely Óvodába, ahol a szülők már izgatottan vártak 

bennünket. 

 

A fejlesztő hét alatt a folyamatos óvodai nevelőmunka egész napos játékos cselekvéssel, 

tapasztalásokkal való kiegészítését tökéletesen meg tudtuk valósítani. 

A fejlesztés lényege, hogy azt a gyermekek játékként éljék meg. Ezt a két hét folyamán 

valamennyien szem előtt tartottuk, hisz olyan játékokat, tevékenységeket szerveztünk, 

melynek végzése során a gyerekek valamennyi képessége tovább fejlődhetett. 

 

Úgy gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan a tábor ideje alatt felnőttek és gyerekek 

egyaránt jól érezték magukat, továbbá valamennyi gyermek, játékokban, élményekben gazdag 

örömteli hetet tudhatnak magukénak. Eredményünknek tekinthetjük, hogy a játékos vízhez 

szoktatás, úszás előkészítés sikeresen tudtuk megvalósítani. 

Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számukra. Elsősorban a táborban 

tevékenykedő pedagógusoknak és dajka néniknek. Köszönet Lövei Gáborné Ibolya néninek, 

Kapitányné Zsurzsucz Andreának, Szabó Renátának, Popovicsné Nagy Máriának, Gyökeres 

Évának, Rauschemberger Gáborné Rózsika néninek, Láposi Ilonának, Tóth Andrásné 

Magdika néninek. 

 

Karcag, 2018. június 18.    

Molnárné Oros Csilla 

        táborvezető 
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Képességfejlesztő tábor  

Úszás előkészítés, vízhez szoktatás 

Helyszín: Akácliget Gyógy és Strandfürdő 

 

Cél: Az úszás előkészítéssel, vízhez szoktatással a gyerekek fizikai képességei fejlődjenek. A 

szervezetre gyakorolt sokoldalú ráhatással a légzőszervek, szív- és keringési rendszer szervei 

kellőképpen foglalkoztatva legyenek. Életkorhoz alkalmazkodó optimális terheléssel a 

szervezet edzése valósuljon meg. Egészségesebbé, ellenállóbbakká váljanak a gyerekek.  

Feladat: A vízzel szembeni esetleges gátlások feloldása. Új mozgásingerek végrehajtására 

motiválni a gyerekeket. Megszerettetni a vizet, sikerélményhez juttatni őket. A fokozatosság 

betartása nagyon fontos, és a játékosság bevitele a gyakorlatokba. Hibajavítás, sok-sok 

dicséret. 

A gyerekek testi épségére fokozottan ügyeltünk. A csúszásveszélyre felhívtuk a figyelmet. 

Zoknit kértünk, hogy húzzanak a gyerekek, így elkerültük a láb kidörzsölését.  

Gyerekenként naponta 30 perces időtartamban mikrocsoportos foglalkoztatási formában 

zajlott a vízhez szoktatás, úszás előkészítés, két óvodapedagógus vezetésével. /maximum: 10 

fő/ 

 

1. A medencébe lassan, fokozatosan jöjjenek be, aki bátortalan leülhet a medence szélére, 

belelógathatja a lábát, leülhet a lépcsőre. Sétáljanak a vízben. Érezzék meg, hogy a 

vízben nehezebb járni, mint a szárazföldön. Járásgyakorlás előre, hátra. A gyerekek 

megmossák a saját arcukat. Esőt csinálunk. Leöntő játék: Vizet merítek a kezembe, 

határozott mozdulattal a gyerek feje tetejére engedem. „Vízesésen megyünk át a 

kincshez vezető úton.” Mindig dicsérek. 

 

2. Merüléses gyakorlatok előkészítése; és a merüléses játékok 

Alapállásból ereszkedés guggoló állásba úgy, hogy állig érjen a víz. Csípőre tett kézzel 

rugózás. Térdrugózás közben tapsoljanak maguk előtt a vízben. Kapaszkodjanak meg 

a medence szélén, és a másik kézzel keltsenek minél nagyobb hullámot a vízben. 

Gyakorolják a levegő visszatartását úgy, hogy először nem bújnak a víz alá. Majd 

behajtják a fejüket egy pillanatra úgy, hogy a szemük is a víz alá kerül. „Kíváncsi 

kacsa” Tegyék a kezüket csípőjükre a gyerekek, térdrugózást végezzenek, egyszer-

egyszer hajtsák előre fejüket és merítsék a víz alá, majd emeljék ki a vízből. Ne 

töröljék a szemüket, pislogjanak kettőt. Mindig dicsérek. 

 

3. Hosszabb merülések. „A krokodil vadászik” A gyerekek elbújnak úgy, hogy csak a 

szemük van kint a vízből és így sétálnak a vízben. Lebújnak a víz alá, kifújják a 

levegőt. Előtte nagy levegőt vesznek. „Megijesztjük a halakat”. „Kincskereső játék” A 

medence aljára helyezem a színes műanyag karikákat, a víz felszínére a labdákat. A 

„kincskeresők” összegyűjtik. Párokban kézfogás egymással szemben. Az egyik gyerek 

a víz alá merül, majd kézelengedés nélkül feláll. „Vízi szivattyú” Felváltva végezzék. 

Játék: A békák elbújnak a gólya elől a békás tóban. Ha elment a gólya, kibújnak a 

tóból.  

 

4. Lebegés, siklás. A medence oldalán fogja a gyerek a kapaszkodót, feje kint van. 

Megkérem, emelje fel a lábát, kinyújtott lábát megfogom. Ha ez megy, megkérem, 

tegye bele a fejét a vízbe. Feje a két nyújtott karja között legyen. Álljanak a gyerekek 

szembe a fallal 1,5-2 m távolságra. Ne lépjenek el a lábukkal, csak lökjék el kicsit 
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magukat, lehetőleg nyújtott testtel dőljenek el a fal felé, fejük a két karjuk közt legyen. 

Kapaszkodjon meg a medence szélében, a lábát maga alá húzva önállóan álljon fel. 

Úszódeszkával is ugyanígy gyakoroltatom, elől nyújtott kézzel fogják.  

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a siklás befejezésekor mindkét térdet húzzák fel 

maguk alá, a fejet pedig emeljék felfele. Ha jól megy, lehet növelni a távolságot. Játék: 

a kis „tengeralattjárók” bújjanak át a karikán. 

 

5. Siklás gyakorlása mélyebb vízben, biztonságos körülmények között, egyszemélyes 

felnőtt kapcsolatban, önként jelentkezés alapján. Úszódeszka használatával. Aki 

bátortalanabb, annak a csípő vagy a mellkas alátámasztásával segítek. A legbátrabbak 

úszódeszka nélkül is megpróbálhatják. Sok-sok dicséret.  

 

A gyerekek nagyon nagy várakozással és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon. 

Elmondásuk és a szülők elmondása alapján nagy eltérést mutat a gyerekek vízhez való 

viszonya. Van, aki már járt úszó tanfolyamra, van, aki nyári időszakban járt már a fürdőben, 

de olyan gyerekek is voltak, akik még soha nem jártak strandon.  

Napról napra lehetett tapasztalni a fejlődést, a tanultakat gyakorolták a szabad fürdőzés ideje 

alatt is, és büszkén mutatták tudományukat.  

Az úszás előkészítés, vízhez szoktatás megvalósult. A siklást a gyerekek kb. 80 %-a 

megtanulta, végre tudta hajtani.  

 

 

 

 

Karcag, 2018. június 18. 

 

 

 

 

 

 

Popovicsné Nagy Mária      Gyökeres Éva 
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4. sz. melléklet 

 

„Egy hét a környezetünk védelméért” program 

beszámoló 

 

2018. július 2 - július 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Készítette:  

                                                                                                      Andrási Tiborné 

 

 

 

2018.  
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A tábort Takács Péter úti tagóvodában 2018. július 2. és július 6. között valósítottuk meg, 24 

gyermek részvételével. A programba azok a gyermekek kapcsolódtak be, akik fokozottan 

érdeklődnek a természet iránt és szeretnek két keréken kerékpározni. 

A gyermekek az intézményünk 7 tagintézményéből vettek részt. 

Az élményekben gazdag programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában 4 

óvodapedagógus vett részt, munkánkat 1 pedagógiai asszisztens, 2 dajka néni segítette.  

Óvodapedagógusok: 

 Andrási Tiborné 

 Romhányi Sándorné 

 Kovácsné Fodor Mónika 

 H. Tóth Jánosné 

 

Pedagógiai asszisztens 

 Ábrahám Anett 

 

Dajka 

 Libor Terézia 

 Magyar Olga 

 

A tábor célja 

 Célunk volt, hogy a nagycsoportos óvodáskorú gyermekek az egy hetes program során 

élményszerű, komplex cselekvéseken, felfedező jellegű játékos programokon keresztül 

megismerkedjenek lakóhelyünk természeti értékeivel a Sistak dombnál ésaz azt 

körülvevő  tónál, az Erdei Tornapályán. 

 Sokszínű tevékenységek biztosításával formáljuk a gyermekek környezettudatos 

magatartását, környezeti kultúráját. A helyszíni megfigyelések során felkeltsük 

óvodásaink érdeklődését a természet iránt, bővítsük a környezetvédelmi -

természetvédelmi tapasztalatokat, ismereteket.  

 Közlekedési kultúra fejlesztése, a biztonságos kerékpáros közlekedés megalapozása, 

megerősítése. 

 

Ebben a nevelési évben új helyszínen valósítottuk meg a tábort, ennek megfelelően 

módosítottuk az eddig hagyományként működő programot. Feltérképeztük az óvoda 

környékét, olyan élményszerzési lehetőségeket kerestünk, amelyek alkalmasak a természeti 

értékek felfedeztetésére, érdeklődésének fokozására.  

A délelőttök során élményszerző kirándulásokat szerveztünk természeti értékeket képviselő 

területekre. 

A délutánt pedig a Takács Péter úti tagóvodában töltöttük, ahol játékos tevékenységeken 

keresztül feldolgoztuk a nap élményeit, tapasztalatait kézműves foglalkozásokat vezettünk. Az 

első napokon az óvoda közelében, majd egyre távolabb, egyre bonyolultabb és forgalmasabb 

útszakaszokon kerékpároztunk a fokozatosság elvét szem előtt tartva. 

A gyermekeket 4 csapatba osztottuk, melyeknek vidám, állatokra jellemző neve volt: Ugri-

Bugri Mókusok, Zenélő –Tücskök, Énekes Rigók, Sündörgő Sünök. Minden csapatot egy-egy 

óvodapedagógus vezette. Fontosnak tartottuk, hogy kis létszámú csapatokat alakítsunk ki. 
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Ezzel célunk, hogy 

 A gyermekeket minél jobban megismerjük, legyen számukra egy óvodapedagógus, 

akihez az első pillanattól kezdve bizalommal fordulhatnak. 

 A mikrocsoportos foglalkoztatási formában lehetőséget biztosítsunk a gyermekek 

egyéni igényeinek, érdeklődésének kielégítésére, az aprólékos megfigyelésekre, 

felfedezésekre. 

 A gyermekek meglévő ismereteinek megismerése, a tevékenységek során azok 

figyelembe vétele. 

 A különböző óvodákból érkező gyermekek között a társas kapcsolatok alakítása, 

mélyítése 

 Együttműködési készség alakítása 

 A gyermekek gondozása során minden gyermek megfelelő ellátást kapjon: naptejjel, 

kullancsriasztóval való lekezelés. 

 

2018. július 2. hétfő 

 

A reggeli gyülekező után ismerkedő, csapatépítő játékokat játszottunk a gyermekekkel. A 

gyermekek ötleteit figyelembe véve alakítottuk ki a tábor szokásait, szabályait, napirendjét. 

megismerték az óvoda belső és külső környezetét és feltérképeztük a veszélyforrásokat, 

baleset megelőzés céljából.  

Tízórait követően a Kováts - Tehetségpont Fizika körébe járó tanulók, akik érdeklődnek  

természettudományok iránt Lévainé Kovács Róza igazgató helyettes, szakmai vezető 

irányításával levegővel, vízzel izgalmas kísérleteket mutattak be az óvodás gyermekeknek. Az 

interaktív foglalkozás nagy élmény volt a gyermekek számára, lelkesen próbálták ki a 

kísérleteket, keresték az ok-okozati összefüggéseket. Az iskolás gyerekek nemcsak bemutatták 

az óvodások számára sokszor varázslatnak tűnő kísérleteket, hanem az életkori 

sajátosságuknak megfelelően el is magyarázták. A táborozó gyermekek számára az iskolások 

nagy élményt nyújtottak, miközben példaként álltak előttük, hogyan lehet vizsgálódásokat 

végezni, miért is érdemes tanulni. A program jó alkalom volt arra, hogy a tehetségígéretes 

gyermekek találkozzanak a nagyokkal és mintául szolgáljanak óvodásainknak. Nagyon 

hálásak vagyunk Lévainé Kovács Róza igazgató helyettes, szakmai vezetőnek, hogy 

lelkiismeretes munkájával támogatta a tábori programunkat és a diákoknak, hogy 

szabadidejükben is örömmel adták át tudásukat a kicsiknek. 

A délelőtt további részében ügyességi kerékpáros pályát építettünk, amelyeken nagy örömmel 

kerékpároztak a gyermekek. A pályákat úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek felelevenítsék 

és alkalmazzák a már elsajátított közlekedési szokásokat, szabályokat, alapvető KRESZ 

ismereteiket gyakorolják az egymásra való odafigyelést, átadják társaiknak kerékpározás 

közben az információkat a balesetmentes közlekedés érdekében. 

Közben mi óvodapedagógusok láthattuk, hogy ki, milyen biztonsággal tud kerékpározni, 

kinek van szüksége több segítségre, ennek megfelelően állítottuk sorba a kerékpáros 

kirándulások alkalmával óvodásainkat. 

Délután hátralévő részében az óvoda közelében lévő kis utcákban kerékpároztunk a 

gyermekekkel, közben alkalmaztuk a KRESZ szabályait. A gyermekek olyan biztonságosan 

tudtak kerékpározni, hogy még arra is tudtak figyelni, hogy milyen rövid, kanyargós utakon 

haladunk. A kerékpározás, a környék felfedezés nagy örömet jelentett minden 

résztvevőszámára, büszkék voltak, hogy képesek ilyen nagy csapatban is kerékpározni. 
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2018. július 3. kedd 

A reggelt, tornával kezdtük a táborban, ezzel is erősíteni kívántuk az összetartozás érzését. A 

mozgásos szabályjátékok mindig nagy örömmel vettek részt a gyermekek, ezen a napon az 

”Alma, körte, szőlő” játékot játszottuk, melynek szabálya „Tűz, víz,repülő” című játékéhoz 

hasonló.  

A tízórait követően a Rendőrkapitányságról Tóth Éva rendőr a közlekedéssel kapcsolatban 

tartott a gyerekeknek előadást, azután pedig interaktív játékkal összekötve erősítette bennük a 

közlekedési szabályokat, hogyan kell helyesen kerékpározni és közlekedni az utcán. A 

gyermekek nagy érdeklődéssel figyelték és a meglévőismereteiket felidézve ügyesen 

válaszoltak a feltett kérdésekre. Megtapasztalták, hogy a rendőröktől nem kell félni számunkra 

a biztonságot, odafigyelést és segítő szándékot jelentik. 

A délutánt nagyon várták a gyermekek, hiszen ekkor várt rájuk az első nagy kerékpáros 

kirándulás a Sistakhoz. A kirándulás célpontjához izgalmas út vezetett, amely nagy 

odafigyelést, koncentrálást, szabályok betartását követelte meg a gyermekektől. A 

felfedezővágy munkálkodott a gyermekekben: „Mit fognak látni? Mi lehet az a Sistak? Sok 

kérdés fogalmazódott meg a kis táborozókban. A területhez érve nagy kaland várt a 

gyermekekre. A területen a gyermekek megfigyelték a talajszint jellegzetes növényvilágát, aa 

fűszálak között elrejtőzött rovarokat, a levegőben röpködő lepkéket, telepített erdő fáit. Nagy 

izgalommal figyelték a szöcskék mozgását. Egy – egy szöcske ugrálását figyelve tapasztalták 

a gyermekek, hogy kezdetben nagyon messzire ugranak izmos lábaik segítségével, közben azt 

is megtapasztalták, hogy egyre rövidebb távra ugranak, majd pihenést követően újult erővel 

ugrálnak tovább. 

 Az óvodába visszaérve nagy meglepetés várta a gyermekeket, Kőrösi István 

szemléltette a táborozóknak a kunok viseletét, kellékeit, majd íjász bemutatót tartott, amit ki is 

próbálhattak. Az íjászkodással párhuzamosan erszényt készítettek, megismerkedtek a 

gerelyhajítással, csuzlizással. A program alkalmas volt arra, hogy az eszközöket, 

biztonságosan, felelősségtudattal, nagy körültekintéssel használják. 

A délután minden gyermek és a gyermekekért érkező szülőknek nagy élményt jelentett. 

 

2018. július 4. szerda 

 

A reggelt zenés tornával, közös énekeléssel, dalos játékkal kezdtük majd indián napot 

szerveztünk. A tízórait követőn a tábor lakói, mint a Bölcsek Tanácsa összeültek, hogy a 

felhőket figyelve megnézzék, hogy milyen idő várható az indiánok földjén. Majd elkészítették 

a törzsek a fejdíszeket, tenyérnyomattal díszítették a törzsfőnök sátrát.  

A délelőtt további részében a Madár-suli madarásza Imre István tartott bemutatót füles 

kuvikkal, vándorsólyommal és héjával. A szakember törekedett arra, hogy a gyermekek 

tapasztalati úton minél több ismeretet szerezzenek a ragadozó madarak életmódjáról, 

testfelépítéséről, jellemző tulajdonságairól. A gyermekeket valósággal magával ragadta az 

előadás. A füles kuvikot mindenki a vállára merte venni, megmerte simogatni, miközben 

tapasztalták tolla selymességét, amely lehetővé teszi a nesztelen repülését. Az előadás során a 

táborozók tapasztalhatták az ember és a madár közötti feltétel nélküli bizalmat, valamint az 

állatok iránti felelősségérzetet, szeretetet. A legizgalmasabb és leglátványosabb, az ember és a 

madár közötti feltétel nélküli bizalmat jól példázta a gyermekek által kialakított alagút alatti 

repülés. Videó felvétellel tette még gazdagabbá az elmondottakat. 

A délutánt az „indiánrezervátumában” töltöttük. Igazán önfeledten azonosultak a gyermekek 

az indiánok szerepével, miután kifestettük arcunkat, elkészítettük az indiánruhánkat, majd 
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megépítettük indiánsátrunkat. Tábortüzet raktunk, amely a tábor végéig „éget”, mert a kis 

indiánok nem hagyták kialudni. Amikor majdnem kialudt akkor a törzs köré gyűlt és indián 

zenére a sámán vezetésével, varázstánccal, a közösség erejével újraélesztették A tábortűzön 

mindig főtt valami a piros kis lábasban, (növények, dió, kavics, homok, száraztészta….) 

A játékok során az indiánok életmódja szerint cselekedtünk, figyelemmel kísértük az időjárást, 

széljárást, a természet körforgását, változásait, olvastunk a nyomokból. Ezt követően a 

táborban, olyan harmóniában éltünk a természettel, mint az indiánok. 

 

2018. július 5. csütörtök 

Vizes élőhely felfedezése a Sistaknál 

Ez a nap a víz téma jegyében zajlott. Reggel a Sistakhoz kerékpárral érkeztünk, vittük 

magunkkal a merítő szákjainkat és a gumicsizmáinkat. Természetismereti játékokon keresztül 

felfedeztük a tópart környékének növény és állóvilágát. A tópartját benőtte a nád, csak egy-

egy helyen találtunk kitaposott ösvényt a vízhez, valamint egy kisebb területen mocsaras 

területtel körülvett vizes területet, melyen látszott, hogy vízi élőlényektől nyüzsög. A vizes 

terület még a tavaszi és a nyár elejei nagy esőzések maradványa volt, amely kiváló élőhelyet 

biztosított a szitakötőknek, békáknak, ebihalaknak, molnárkáknak, kerengő bogaraknak. 

Nagyon izgalmas volt a gyermekek számára, hogy az ingoványos területre is bemehetnek, 

azonban megbeszéltük, hogy felnőtt jelenléte, segítsége nélkül nem szabad ilyen helyre 

merészkedni. Megmutattuk számukra, hogy hogyan kell a vízpartot bot segítségével 

ellenőrizni, melyek azok a területek, amelyek biztonságosan, süllyedés nélkül 

megközelíthetők. Ezt követően a gyermekeket egyénenként segítettük le a vízhez és merítő 

szák segítségével vizsgáltuk meg élővilágát. A mesterséges domb tetejéről jól meg tudtuk 

figyeltetni a tó fodrozódását és a szukcessziót, miként növi be egyre nagyobb területen a nád 

és a gyékény, a növények milyen biztonságos élőhelyet biztosítanak a nádi rigónak és a nádi 

poszátának.. A domb tetejéről megfigyelhettük a közelben lévő csatornát, melyben éppen 

gázló madarak táplálkoztak, megfigyelhettük a természetvédelem címermadarát a kócsagot 

vadászat és repülés közben. A csatornán túl szántóföld és legelő is a szemünk elé tárult, ahol a 

ragadozó madarak vitorláztak és keresték apró emlős zsákmányaikat. A csatorna is sok új 

érdekes dolgot, felfedezési lehetőséget biztosított valamennyiőnk minden résztvevő számára. 

Láttunk siklót, mocsári teknőst.  

A terület felfedezését csapatonként valósítottuk meg, hogy minél elmélyültebben tudjanak a 

gyermekek vizsgálódni, megfigyelni, ne kelljen sokat várakozniuk.  

A megfigyelések, vizsgálódások, problémaszituációs helyzetek teremtésével a gyermekek 

logikus és kritikus gondolkodása fejlődött, szókincsük gyarapodott. Magabiztosan, 

választékosan fejezték ki gondolataikat. A délelőttöt a kíváncsiság, a megismerő vágy és 

felfedezés öröme hatotta át. 

Délután az indián törzsek a „Sebes -patakhoz” és az „Ezüst - tóhoz” látogattak el 

a”rezervátumban. Mindenkinek lehetősége volt a kincsvadászatra és az aranymosásra, együtt 

örültek társaikkal, ha sikerült kincseket kiszűrni a vízzel. A szebbnél szebb kavicsokban 

gyönyörködtek, válogatták azokat saját elképzeléseik szerint, a kisebbekből pedig talizmánt 

készítettek. 

A törzsi tánc, a fejdísz, az indiánruha elmaradhatatlan része lett a napjainknak. 

 

2018. július 6. péntek 

 

Reggel lovas szekérrel indultunk az Erdei Tornapályára, hogy felfedezzük a Lombkorona 

Tanösvényt. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

257 

 

Érkezést követően az erdő szélén fogyasztottuk el a tízórainkat, közben hallhattuk az erdőből 

érkező hangokat, neszeket. A gyermekek nagy izgalommal várták, hogy felfedezhessék a 

telepített erdőt és a tanösvényt. A túra legelején a kíváncsiság fokozása, az élmények 

befogadásának előkészítése érdekében, fülelő-, esőűző játékot játszottunk, majd 

megbeszéltük, hogy az erdőbe vendéként érkeztünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne 

zavarjuk meg az erdő nyugalmát, érintetlenségét. A gyermekek újabb szabályokkal, 

szokásokkal ismerkedtek meg, melyeket az utunk során begyakoroltak és remélhetőleg a 

későbbiekben is eszerint cselekednek, ha kirándulni mennek.  

A sétányon végig haladva magasabbról szemléltük meg az erdő életközösségét, a fák 

lombkoronáját, a kihelyezett odúkat, madár- és rovarvilágot. 

A délután a táborzáró játék kavalkád során, mint indián törzs vidám játékokon keresztül 

idéztük fel a hét élményeit, megszerzett ismereteket, elbúcsúztunk egymástól. Az újonnan 

kötött barátságok remélhetőleg az iskolában tovább folytatódnak. 

Arra törekedtünk, hogy a gyermekek a saját táskájukat önállóan használják, tudják, honnan 

kell elővenni a váltó ruhát, a naptejet, kullancsriasztót, az éppen aktuális dolgokat, illetve a 

helyére tenni, amire nincs szükségük. Arra ösztönöztük őket, hogy ügyeljenek a saját 

felszerelésükre, személyes dolgaikra, a környezetük rendjére. A tábor során a gyermekek 

önállósága, egymásra való odafigyelése fokozódott. 

 

Nagy hangsúlyt fektettük a mindennapi óvodai élettől kicsit eltérő napirend kialakítására, 

amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat, de sok lehetőség adódik az egyéni 

igények, érdeklődések kielégítésére, ötletek megvalósítására 

 

Az azonos érdeklődés segítette a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, 

kapcsolatteremtő képességük fejlődését. Már az első nap végén láthatóvá vált számunkra, 

hogy igazi baráti kapcsolatok vannak kialakulóban. A gyermekek számára felajánlott indiános 

játékötlet felkeltette a gyermekek érdeklődését. A témához, a gyermekek ötleteihez igazodva 

folyamatosan biztosítottuk az eszközöket, anyagokat, kellékeket, melynek hatására a 

gyermekek egy héten keresztül azonosultak az indián szereppel, miközben megismerkedtek az 

indiánok életével szokásaival, rítusaival és a természetre figyelő magatartásával. 

 

A kilenc éves táborozás alatt ebben a táborban tapasztaltuk a legerőteljesebben a gyermekek 

motiváltságát, a játékok során az együttműködést, egy cél iránti közös tevékenykedést. 

 

Az egy hetes program mit nyújtott a gyermekek számára? 

 A lakóhelyünk természeti felfedezését. 

 Kíváncsiságuk, felfedező vágyuk felkeltését, fenntartását. 

 Tapasztalás és tevékenységeken keresztül történő tanulást. 

 Állatok iránti szeretet, tisztelet, állatok védelme. 

 Nem elegendő az élőlényeket védeni, fontos az élőhely védelme. 

 Felelősségteljes döntéshozatal. 

 Az ember és a természet közötti harmónia fontosságának megtapasztalása. 

 Elődeink élete, öltözéke, használati eszközei. 

 A kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése. 

 egymásra való odafigyelés. 

 A megszokottól eltérő környezetben való tájékozódást. 

 Egy új közösségbe való beilleszkedés, együttműködés lehetőségét.  
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 Problémaérzékenységet, problémamegoldást. 

 Új barátságokat.  

 

Köszönjük Karcag Város Önkormányzatának, intézményünk vezetőjének, Gulyás 

Ferencnének, hogy lehetővé tették számunkra, hogy az egy hetes programmal tovább 

mélyítsük a gyermekek természet iránti szeretetét, formáljuk környezeti kultúrájukat.  

Köszönetünket fejezzük ki Lévainé Kovács Rózának a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény igazgató helyettesének, 

Kováts - Tehetségpont szakmai vezetőjének, a Fizika kör diákjainak az élmény gazdag 

bemutatót, valamint a karcagi Rendőrkapitányság KRESZ előadását és interaktív 

foglalkozását.  

 

 

Köszönjük, hogy a Karcagi Kunlovarda rendelkezésünkre bocsájtotta a sétakocsiját, hogy az 

Erdei Tornapályához biztonságosan eljussunk és a strandolásban elfáradt gyermekeket 

visszaszállította a tábor helyszínére a Takács Péter úti óvodába. Támogatóink hozzájárultak a 

kitűzött céljaink eredményes megvalósításához, programjaink színesítéséhez. 

 

Karcag, 2018. július 17. 

 

                                                                    Andrási Tiborné 

program vezetője 
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4. nap 
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5. nap 
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5.sz. melléklet 

Kézműves alkotó tábor 

értékelése 

 2017/2018 nevelési évre 

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 

 A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”  

(Goethe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Karcag Táncsics krt.17 

 Nagy Tiborné  

táborvezető 
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A kézműves alkotó tábor a Madarász Imre Egyesített Óvoda Székhelyén valósult meg, 2018. 

július 02.-július 06. között, 7-17 óráig. Az alkotó táborba 31 fő jelezte részvételi szándékát,a 

résztvevők végleges létszáma 29 fő kisgyermek volt. Öt óvodapedagógus, két pedagógiai 

asszisztens és egy fő diákmunkában segítette a táborban folyó munkát. 

Óvodapedagógusok:   

Nagy Tiborné  

                                   Mándi Katalin 

                                   Szarka Péterné 

                                   Vadai Gyuláné 

Vadainé Boros Beáta 

  Pedagógiai asszisztensek:                     

                                    Kovács Imréné 

                                    Bede Ágnes 

Diák: 

Wang Norina 

E nevelési évben negyedik alkalommal szerveződött meg a tábor, melyre nagy várakozással 

érkezteka gyermekek, szülők és a pedagógusok egyaránt. A gyermekek kezdeti 

bátortalanságát ismerkedő, közösségi játékokkal oldottuk. A karika átadó és seprű táncoltató 

játékok vidám, felszabadult hangulatot teremtettek. A felnőttek és gyermekek bemutatkoztak 

egymásnak, megbeszéltük a táborban élő szabályokat, az első nap reánk váró programok, 

tevékenységek tartalmát. A tábor időszakában ez napi rendszerességgel így történt. A 

játékokban való önfeledt aktív részvétel nagymértékben segítette a gyermekek csapattá 

válását, az új barátságok szövődését. Az önfeledt kikapcsolódás, az aktív pihenés, a 

csapatépítő játékok, kirándulások a tábori program szerves részei voltak a hét folyamán. A 

viselkedési formák alakulását, a szocializációt, az önismeretet, önállósodást egyaránt 

fejlesztette a gyermekekben. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek 

megtalálta helyét, dönteni tudott arról, mely tevékenységben szeretne elmélyülni. Spontán 

ötletek is felmerültek a gyermekek részéről, melyek megvalósulását támogattuk, segítettük. A 

gyermekek által kezdeményezett tevékenységek is erősítették, igazi kis csapattá kovácsolták a 

táborozó gyermekeket (pl.: homokszobrászat).  

Első nap a modern technikákkal ismerkedtek a gyermekek, melyek újszerű és izgalmas feladat 

elé állították őket, felkeltette érdeklődésüket. A mozaik hatású festés során a gyermekek 

szabad képi önkifejezése teljes mértékben kibontakozott, kreativitásuk, egyedi színviláguk, az 
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elkészült esztétikus alkotásokban megjelentek. Az óriás békák készítése nagyon tetszett a 

gyermekeknek.  

A figura mérete újdonságként hatott rájuk. Egyéni elképzeléseik szerint varázsoltak arcot az 

elkészített békákra, díszítették „a békák ruháját”. A királylánytól a kalóz figuráig igen 

változatos ötletek születtek. A gyermekek kézügyessége, finommotorikája, szem kéz 

koordinációja sokat erősödött az olló használatával. A gyermekek kreativitása, képzelete, 

fantáziája szárnyalt, gazdagodott.Az elkészített óriás békákat együttesen nagy örömmel vitték 

körbe az óvoda udvarán, békás dalocskát énekelve. Örültek egymás és saját munkájának, 

nagyon kellemes, vidám hangulatban játszottak az elkészült alkotásokkal. A színkeverés 

kisautó használatával érdekes és újszerű tevékenységet nyújtott a gyermekek számára. A 

technika által a gyermekek kombinációs készsége fejlődött, kísérletező kedvük fokozódott a 

színek változatos megválasztásával. A színharmóniák iránti igényességük fejlődött, a kéz és 

ujjak finommozgásának fejlesztése valósult meg. Az alkotó munka öröme erősödött a 

gyermekekben, a szépre való érzékenységük fokozódott. Az önálló színválasztással döntési 

képességük erősödött. Az újrahasznosítás jegyében újságpapír felhasználásával állatfigurákat 

kasírozhattak a gyermekek. A gyűréssel formázás nagy kihívást jelentett a gyermekek 

számára, mely technikai megoldást rövid idő után sikeresen elsajátítottak. A tapéta ragasztót 

érdeklődve bátran használták. Egyedi, kreatív figurákat alkottak, melyekre nagyon büszkék 

voltak. A doboztetőből akvárium készítése során az olló használatot gyakorolták a gyermekek, 

kompozíciós készségük, finommotorikájuk erősödött, képalkotó képességük gazdagodott. A 

hét során egyéni képességeikhez mérten kevés támogatást, segítséget igényeltek a gyermekek. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy egymás irányában segítőkészek voltak a gyermekek, 

megegyeztek az eszközökön, bátran megfogalmazták elképzeléseiket, az alkotó folyamat 

beszélgetve, vidám hangulatban telt. Az alkotás a szabadban, az óvoda udvarán zajlott, az 

elkészült munkákat a gyermekek önállóan kifüggesztették az arra kijelölt helyen. Kisebb 

csoportokban oda odasétáltak, gyönyörködtek saját és egymás képeiben.Délután sokan a 

délelőtt kipróbált technikákat, munkákat folytatták tovább, önállóan választva ezt az időtöltést. 

A nap végére csodálatos munkák sokasága díszítette az óvoda udvarát és folyosóját. A 

sokszínű, egyedi kompozíciójú alkotások szemet gyönyörködtető esztétikai élményt nyújtottak 

nemcsak a gyermekek, óvó nénik, hanem az érkező szülők részére is. Öröm volt 

megtapasztalni a boldog gyermeki arcokat és a büszke szülői tekinteteket, szerető öleléseket. 

Kedden délelőtt újabb modern technikákkal ismerkedhettek a gyermekek. A kavicsfestés 

során egyéni elképzelés szerint festhették, díszíthették a különböző formájú kavicsokat, 

melyhez akril festéket használtak. Kincses dobozokat díszítettek magvakkal, mely technika 

során a ragasztópisztoly használatában segítséget igényeltek.Hajtogatottpapírvirág képet 

készíthettek, az alaphajtási technikákkal ismerkedtek a gyermekek. Mindegyik tevékenység 

során határozott elképzelésük volt a gyermekeknek, melyeket bátran és alkotó módon 

megjelenítettek.Elmélyülten alkottak, munkáik kidolgozottak, precízek és egyediek lettek. Az 

újrahasznosítás jegyében újságpapír festmények készültek,akvarellfesték használatával. A 

népi kismesterségek közül a nemezelés fogásait gyakorolták a nap során, kígyókat alakítottak 
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ki a gyapjúból, kitartóan és figyelmesen munkálták meg az anyagot.A finom ebéd 

elfogyasztását követően lazító programként bábszínházi előadás keretében - A só - című 

láthattak a gyermekek Mándi Katalin óvó néni előadásában. Nagy figyelemmel hallgatták az 

ismert mesét. Az esztétikus bábfigurák, a háttér, a bábok mozgatása nagy élményt nyújtott 

számukra.  

Délután gazdagító programként a Györffy István Nagykun Múzeumba látogattunk el, ahol a 

gyermekekmegtekinthették az állandó kiállítást, a kézművességhez kapcsolódó részeket 

kiemelve a csodálatos edényeket, étkészleteket, használati és dísztárgyakat. Érdeklődve és 

rácsodálkozva szemlélődtek a múzeum termeiben, igazi esztétikai élményt és érzelmi 

feltöltődést nyújtott számukra a látogatás. Lazító programként a játszóterén is szabad 

programot kínáltunk a gyermekeknek, mely alkalom nagy örömmel töltötte el őket. 

Szerda délelőtt újabb népi kismesterségekkel ismerkedtek a gyermekek.Vendégünk volt 

Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyékszer készítő népi kismester. Munkadarabjaiból mini 

kiállítást rendezett be nekünk, így alkalmunk nyílt megcsodálni a már kész alkotásait. 

Gyermek közeli, kedves személyisége azonnal elvarázsolta gyermekeket, nagy kíváncsisággal 

vették körül, s kísérték figyelemmel mestersége bemutatását. Egymást követően ki is 

próbálhatták a gyerekek a gyöngyszövést, hosszan és kitartóan fűzték a gyöngyszemeket. 

Megtapasztalhatták e mesterség nehézségét s egyben szépségét is. A gyöngyfűzési módok 

közül a kisvirágos karkötő fűzését is tanulhatták. E tevékenység nagy kitartást és elmélyülést 

kívánt tőlük.  Igazi alkotói élményhez jutottak. A gyermekek virágot készíthettek 

papírtányérra festéssel majd szövéssel, illetve keretben szőhettek anyagcsíkokkal, ki-ki a saját 

választása szerint. Az akvarell élénk színei, az árnyalatokkal való játék igazi élmény nyújtott 

számukra. A gyermekek döntési képessége, önismerete fejlődött. Szem-kéz koordinációjuk, 

manuális készségük erősödött, alkotó képzeletük gazdagodott, fejlődött. Vidám hangulatú 

alkotótevékenységek alakultak ki, ahol a gyermekek jól érezték magukat. Az agyaggal való 

munkálkodás során igazán egyedi és sokszínű alkotások születtek. Elmélyülten, egymás 

ötletességét csodálva tevékenykedtek a kis alkotók. Bátran, magabiztosan formáztak a 

gyermekek, megtapasztalták az anyag megmunkálhatóságát, tapintásos észlelésük, térlátásuk, 

formaképzetük, kreativitásuk fejlődött, erősödött. A délelőtt során a gyermekek 

kezdeményezésére homok szobrászat is zajlott. A 3 dimenziós textilkép készítése nagyon 

érdekes és újszerű technika volt számukra, felkeltette a gyermekek érdeklődését. E 

tevékenység során nagymértékű együttműködésre volt szükség, mivel közösen alkották 

gyermekek a képet.A munkafolyamat során megcsodálták és örültek egymás ötleteinek, 

segítették egymást az alkotásban. Délután tovább folytatódott a textilkép tervezése és 

alakítása, és a szövés. Folyamatosan cserélődtek a kis alkotók. Bohóc figurát készíthettek, 

mely tevékenység során kézügyességük, kreativitásuk, szép iránti nyitottságuk, igényességük, 

esztétikai érzékenységük alakult. Baba kulcstartót barkácsoltak, mobil madarat készíthettek, s 

a már megszáradt kasírozott szobrokat festhették be a gyerekek. A guriga plasztika technika 

újabb érdekes alkotási lehetőséget kínált a gyermekeknek. Csoportonként, forgó rendszerben 

alkothattak, önállóan megválasztva ki-ki mely tevékenységet szeretné elsőként kipróbálni. 
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Örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek végigjárta a különböző technikákat kínáló 

helyszíneket, s elkészültek egyedi produktumaik. Boldogan mesélték élményeiket és mutatták 

meg alkotásaikat a szülőknek és egymásnak. 

Csütörtök délelőtt gazdagító programként kirándulást tettünk lovas kocsival a Karcagi 

Kunlovardába, ahol az ott élő állatokat figyelhettük meg, megsimogathattuk, 

megszeretgethettük az ott élő állatokat. A szabadban zajlott az alkotó munka, ki-ki az általa 

legkedvesebb benyomását varázsolta a képre. Az újszerű olajpasztell technika mellett a 

porpasztell használatával is ismerkedtek a gyermekek.  

A gyermekek képi szabad önkifejezésének, feldolgozási képességeik gazdagításának, 

kreativitásuk, személyiségük komplex fejlesztésének kiváló lehetőséget nyújtott a program és 

helyszíne. Érdekes tapasztalás volt látni, mennyire sokszínűen és változatos színvilággal 

alkottak a gyermekek. Önálló látásmódjuk alakult, alkotásaikban egyéni módon jelenítették 

meg élményeiket, elképzeléseiket. Lazításképpen a lovarda játszóterén önfeledt szabad játékra 

volt lehetőségük. A délután során további újszerű, modern technikákat ismerhettek meg a 

gyerekek.  A decoupage technika rejtelmeibe mélyülhettek el. Fantáziaképet készítettek krepp 

papír áztatásával. A vasalható gyöngyözést próbálhatták ki, mely technika nagy érdeklődést 

váltott ki a gyerekekben. Nagy odafigyelést, koncentrációt kívánt tőlük e tevékenység, 

hasonlóképpen a textil tarisznyák varrásával. A varrással szem kéz koordinációjuk fejlődött. 

Esztétikai érzékük, színérzékük a hímzőfonalak, gombok színének összeválogatásával 

erősödött. Mindegyik helyszínen elmélyülten dolgoztak a gyermekek, csodálatos alkotások 

születtek, melyek kiállítva még varázslatosabbá-széppé alakították környezetünket! Igazi 

kézműves tábori hangulat tárult az óvodába érkezők szeme elé.  

Pénteken folytatódott a cserepek decoupage technikával való díszítése, a fantáziakép készítése 

krepp papíráztatással, a tarisznyavarrás. Majd az újrahasznosítás jegyében papírgyöngy 

ékszerek készültek, illetve flakonból sárkányokat barkácsoltak a gyermekek. A gyermekek a 

felkínált tevékenységekben érdeklődésük szerint aktívan bekapcsolódtak. Lazításképpen 

közösségi játékokat játszottunk, melyek nagyon vidám hangulatban teltek. 

A délutánt táborunk utolsó napján a kedves szülőkkel közösen tevékenykedve zártuk. A 

gyerekeknek az anyával, apával, mamával való közös alkotás nagy élményt jelentett. Az 

újrahasznosítás jegyében „tüzet fújó sárkányt”készíthettek papírgurigából, és papírgalamb 

mobil figurát vághattak, hajtogathattak a gyerekek a szülőkkel. Önfeledt hangulatban telt a 

délután, mindenki aktívan bekapcsolódott programjainkba. A tábor másik záró programja volt 

Nagy Emese interaktív mesejátéka. Előadása nagy élményt, teljes feltöltődést jelentett 

mindannyiónk számára. A családokkal való együttes kézműveskedés, a meglepetés mesejáték 

méltó befejezései lettek egész heti együttlétünknek.  

Célként tűztük ki a népi kismesterségek gazdag világának megszerettetését a gyermekekkel, a 

népi kézműves tudás és örökség átadását, és érzelmi kötődésük erősítését a helyi népi 
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hagyományok iránt. Úgy érzem céljaink megvalósultak, hiszen örömmel választották a 

gyermekek a szövést, nemezelést, agyagozást egyaránt. 

Céljaink, a gyermekek tehetséggondozásának továbbfejlesztése és gazdagítása, az 

élményekben gazdag programok nyújtása a gyermekek számára, az alkotói élményhez 

juttatásuk sikeresen megvalósult. Célunk volt továbbá, hogy a gyermekek érezzék nagyon jól 

magukat a táborban, tartalmasan és értékesen töltsék el az idejüket, s legyenek aktív részesei a 

programoknak. E célkitűzéseinket is sikerült megvalósítanunk, a gyermekektől és szülőktől 

egyaránt pozitív visszajelzéseket kaptunk. Úgy érezzük, hogy sikeresen segítettük a 

gyermekek előrehaladását, fejlődésüket, megadva minden lehetőséget arra, hogy kiteljesítsék 

adottságaikat. 

A tábori programban résztvevő felnőttek maximálisan együttműködve, egymást segítve 

tevékenykedtek a hét folyamán, elkötelezetten, a gyermekekhez szeretettel és tisztelettel 

fordulva nagymértékben hozzájárultak a tábor céljainak sikeres megvalósításához. Jelenlétük 

biztosította az egyénenkénti odafigyelést, támogatást, szükség szerinti segítségnyújtást, az 

egyéni tehetséggondozást. A tábor munkáját segítő diák maximálisan rátermetten és a 

gyermekekhez szeretettel odaforduló személyiségével nagyban segítette a tábori élet 

megvalósulását.  Hálával és köszönettel tartozunk meghívott vendégeinknek, Tyukodiné 

Marika gyöngyfűzőnek, Nagy Emesének, hiszen önzetlen támogatásukkal, jelenlétükkel 

felejthetetlen és örömteli élményt nyújtottak a tábor valamennyi résztvevőjének, 

nagymértékben hozzájárultak kitűzött céljaink, feladataink megvalósításához.  

A tábori élet mindennapjait folyamatosan megörökítettük,melyeket a Facebook közösségi 

portálon zárt csoportban a szülők részére elérhetővé tettünk. Az elkészült alkotásokat minden 

kisgyermek haza vihetett ajándékba!  

A sokszínű programok megélése által felszínre jöttek a gyermekek belső értékei, sikerélményt 

szereztek mind a választott alkotómunkában, mind pedig az együttes programokban.A 

viselkedési formáik alakultak, a szocializációjuk, az önismeretük, önállósodásuk fejlődött, 

társas kapcsolataik alakultak, formálódtak. 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé 

nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.” 

-KristineBarnett- 

Bízunk abban, hogy a fenti idézet mondanivalóját sikerült elérnünk s, hogy az elkövetkezendő 

években továbbra is lehetőséget kapunk a tábori program megszervezésére. Ez úton is 

köszönetünket szeretnénk kifejezni intézményünk vezetése, fenntartónk felé, hiszen 

támogatták, lehetővé tették számunkra immár második alkalommal kézműves alkotó táborunk 

megvalósítását. 

Karcag,2018. július.09. 

Nagy Tiborné 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2017/2018 nevelési év 

 

  

270 
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6. sz. melléklet 

 

ZENEI TÁBOR  

 Beszámoló 

2018 

 

 

 

Készítette: 

Molnárné Győri Erika 
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A zenei tábor második alkalommal került megszervezésre a Jókai úti óvodában július első 

hetében. Olyan gyermekek jelentkezését vártuk, akik érdeklődnek a zene iránt, az átlagosnál 

magasabb szintű, esetleg kimagasló képességekkel rendelkeznek. Természetesen figyelembe 

vettük az esélyegyenlőség elvét is. Hat tagóvodából jelentkeztek a gyermekek, és összesen 30 

közép-és nagycsoportos gyermekkel kezdtük meg a tábort. Négy óvodapedagógus, zenei 

tehetségműhely vezető irányításával, és négy nevelőmunkát segítő kolléganőnk segítette a 

munkánkat. (Óvodapedagógusok: Nagyné Varga Csilla, Galsi-Nagy Andrea, Szabó Erika, 

Molnárné Győri Erika), (Nevelő munkát segítők: Györfi Imréné, Puskás Sándorné, 

SzarkánéLódi Zita, Tasi Béláné) 

Első sorban tábori hangulatra törekedtünk, komplex élmények biztosításával. Élmény-és 

tapasztalatszerzést lehetőségét minden napra megszerveztük a táborozóknak. Az élményeket 

feldolgoztuk csapatonként, ügyelve a zenei képességek fejlesztésére.  

Első nap az ismerkedésről szólt. Közösen elkészítettük a tábor zászlaját, majd csapatokat 

alakítottunk. A négy zenei csapat külön-külön csatakiáltást találtak ki az óvó nénik 

segítségével, amit minden nap, a zenés reggeli torna előtt elmondtak a gyerekek. Ezt követően 

olyan zenei periódusokat ismertettünk meg a táborozókkal, amelyek fontos hívószignálként 

használtunk. Pl.: a gyülekezőnél: Strauss: Radetzky induló, étkezés előtt: Kodály Zoltán: 

Bécsi harangjáték, stb. Nagyon jól bevált ez a módszer, hiszen a gyerekek meghallván a zenét 

tudták, hogy mi a feladatuk. Minden napra terveztünk a gyermekeknek egy dalos játékot, amit 

kijátszottunk, és ezeket a játékokat meg is ismételtük minden nap. Öröm volt látni a gyermek 

arcokon a játék örömét, a jókedvet. A nap folyamán kincskeresést, szabad 

játéktevékenységeket szerveztünk a gyermekeknek.  

Második nap lovas kocsis kirándulással kedveskedtünk a gyermekeknek. A futó pályára 

mentünk, ahol megcsodálhattuk a lombkorona sétányt, meghallgatattuk az erdő hangját, és 

kipróbálhatták a gyerekek a fából készült „harangot”. Nagyon jó élményekkel, ismeretekkel 

tértünk vissza az óvodába.  

A héten számos zenei élményekkel lehettek gazdagabbak a gyermekek. Ellátogattunk a 

Zeneiskolába, ahol a pedagógusok hangszerbemutatót tartottak számunkra, elkalauzoltak 

bennünket a hangszerek csodálatos birodalmába. Ezen a délután hangszereket készítettünk 

újrahasznosított eszközökből. Nagyon ötletes dobfelszerelés, esőbot, castanetta, csörgők 

készültek a gyermekek által, amit szívesen birtokukba vettek, és megszólaltattak. Remek 

ritmus zenekart tudtunk létrehozni a csapatok által.  
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Csütörtöki napon elsétáltunk a katolikus templomba, ahol megfigyeltük, meghallgattuk 

templomunk akusztikáját. Először a természetes beszédhangot, majd közösen elénekeltük az 

„A pünkösdi rózsa” című dalt. A táborozók is rácsodálkoztak a dal végén a hangzásra.           

A nagy melegre való tekintettel, a gyermekek örömére megettünk egy fagyit, majd 

visszaindultunk az óvodába. A délután is eseménydúsan telt el. Meglátogattuk műhelyébe 

Tóth János fazekas mestert, aki bemutatta nekünk a mesterségét, és lehetőséget adott arra is, 

hogy a gyermekek kedvükre korongozhassanak. Tartalmas nap volt, hiszen a látogatások 

során a gyermekek ismeretei bővültek, helyi, népi kulturális értékek megismertetésével 

identitástudatuk erősödött. 

A hét utolsó napján előkészültünk a „Ki mit tud?” vetélkedőre, ahol a gyermekek elő adhattak 

egy számukra kedvenc dalt, mondókát, táncot vagy hangszeres játékot. Nagy volt az 

érdeklődés, hiszen örömünkre sok-sok gyermek „megméretette” magát a színpadon. Az új 

baráti kapcsolatokból fantasztikus előadások születtek.  

Eredményként tekintjük, hogy a gyermekek már az első napon szocializálódtak, új baráti 

szálak szövődtek. A komplex élményekkel, tapasztalatokkal ismereteik bővültek, zenei 

készségük a mindennapos zenei képességfejlesztések során erősödtek, kreativitásuk, 

fantáziájuk a közös tevékenységek során kiteljesedtek. A témafeldolgozás során figyelembe 

vettük, a gyermekek finommotorika, szem- kéz koordináció fejlesztését is. Gyönyörű rajzok, 

alkotások születtek, amit a szülők is megtekinthettek a galériánkban. És ami a legfontosabb: 

eredmény számunkra a gyermekek őszinte mosolya, jókedve, együttműködése, együtt 

játszása, és a szülők pozitív visszajelzése. Köszönetünket fejezzük ki Intézményünk 

vezetőségének, hogy megszervezhettük a zenei tábort, bízunk benne, hogy jövőre is 

alkalmunk lesz ugyanilyen tartalmas, szép hetet együtt tölteni a gyermekekkel. Köszönjük a 

Zeneiskola dolgozóinak, hogy megmutatták, megszólaltatták a hangszereket, abban a 

reményben, hogy talán a jelenlévők között köszönthetik leendő zeneiskolásaikat. 

KöszönjükMészáros Zsolt úrnak, és munkatársainak, hogy lehetővé tették utaztatásunkat. 

Köszönjük szépen Éva néninek, hogy bemutatta nekünk csodálatos katolikus templomunkat. 

Köszönjük Tóth János fazekas mesternek, hogy bemutatta munkálkodását. Szeretném 

megköszönni Szőkéné Nádházi Maricának, hogy beszerezte a táborhoz szükséges eszközöket, 

és nem utolsó sorban köszönöm a kollégáimnak (óvó néniknek, dajka néniknek) a jó kedvű, 

mosolygós, bátorító, tartalmas zenei együttlétet.   
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Első alkalommal került megszervezésre intézményünkben a „Kun apróságok” 

Néphagyományőrző tábor a Gépgyár úti „SZIM” óvodában. Azoknak a 6-7 éves óvodás 

gyermekeknek ajánlottuk, akik fogékonyak, nyitottak, érdeklődőek a régmúlt hagyományai, 

kismesterségei és elődeink életvitele iránt. 

A tábort július első hetében valósítottuk meg 27 gyermek részvételével, akik 4 tagóvodából 

jelentkeztek.(Csokonai, Táncsics 19., Zöldfa, SZIM ) 

A tábori feladatokat 4 fő óvodapedagógus: 

Benéné Kecskeméti Anikó (Csokonai úti tagóvoda 

                                 Perge Tiborné (Táncsics krt. 19. tagóvoda) 

                                 Tóthné Török Judit (SZIM tagóvoda) 

                                 Szabóné Szentesi Mária (SZIM tagóvoda) 

1 fő pedagógiai asszisztens: Vargáné Kállai Éva (SZIM tagóvoda) 

és 2 fő dajka: Házi Gyuláné (SZIM tagóvoda) 

                      Kocsis Mária (SZIM tagóvoda) látta el, reggel 7 órától- 17 óráig. 

 2 fő diák „munkás” volt még segítségünkre: Kele Enikő (újságíró szeretne lenni) 

és Kovács Ágnes ( óvodapedagógusnak tanul) 

 

 

A tábor célja: A gyermekek konkrét tapasztalatokon, játékos tevékenységeken keresztül 

ismerjék meg elődeink hagyományait, életmódját, a Nagykunság helyi értékeit. Identitás tudat 

erősítése, szülőföldünkhöz való érzelmi kötődés megalapozása.  

- környezet tevékeny megismerése: A gyermekek ismerjék a tájegység jellemzőit, 

állatait, növényeit, népszokásokat, népművészeti alkotásokat. 

felelős: Szabóné Szentesi Mária 

- vers-mese, dramatikus játékok: A népi nyelvezet megértése, sajátosságainak 

megismerése népmesék, mondókák, rigmusok által. 

felelős: Perge Tiborné 

- ének-zene, énekes játékok, zenehallgatás: A motorikus koordináció, ritmikus mozgás 

fejlesztése népi játékok, népdalok, gyermektáncok, népi hangszerek megismerése által. 

felelős: Benéné Kecskeméti Anikó 

- rajz, mintázás, kézimunka: Ismerjék meg a népművészeti alkotásokat, tegyenek szert 

alapvető ismeretekre a tárgyi hagyományról, a népi díszítőművészetről természetes 

anyagok felhasználásával. 

felelős: Tóthné Török Judit 

 

Feladataink: A népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek korának és fejlettségi 

szintjének megfelelően a gyermekek számára örömteli ingereket, élményeket adó és 

cselekvésre késztető tevékenységek biztosítása. Valós környezetben történő megfigyelések, 

vizsgálódások, tapasztalatszerzések. Helyi alkotók segítségével népi kismesterségek 

kipróbálása, alapok elsajátítása. Olyan élmények biztosítása, amely által sokoldalúan 

megismerhetik a gyermekek a kunok hagyományait, kismesterségeit, életvitelét. 

Feladataink megvalósítását segítő külső partnereink: 

1. Bene Sándor Nagykun Kapitány 

2. Bene Péterné csigakészítő 

3. Csurka Sándor néptáncos 

4. Kovács Bence citera 
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5. Kun József és Péter volt óvodásaink 

6. Mészáros Zsoltné ESSEN Kft. 

7. Dr. Nagy Molnár Miklós Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója 

8. Nagy Katalin múzeumpedagógus 

9. Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 

10. Spisák Dezső Szentannai Sámuel Szakközépiskola igazgató helyettese 

11. Dr. Sütő Mihályné köves daráló 

12. Tóth János fazekas mester 

 

2018. július 02. hétfő 

 

Izgatottan vártuk a folyamatosan érkező gyerekeket, segítettük az elhelyezkedésüket. 

Mindenkinek névvel, jellel ellátott kitűzővel kedveskedtünk, hogy mindenkit nevén 

szólíthassunk. Megismertettük az óvoda épületét, udvarát és játékosan megismerkedtünk 

egymással. Táborvezetőként ismertettem a gyerekekkel a tábori napirendet, szokás- szabály 

rendszert. A táborozók körében nagy sikert aratott, hogy nincs délután alvás. Ezután csoportot 

alakítottunk, hogy több egyéni figyelmet és törődést tudjunk adni a ránk bízott gyermekeknek. 

Így 4 csoportot alakítottunk a kun - tájra jellemző növények neveivel:- iglice, búzavirág, 

rozmaring, bodza. A hét folyamán a növényeknek megismertettük a jellemzőit, 

felhasználásuknak a lehetőségeit. Versekkel, dalokkal, saját készítésű kirakóval erősítettük az 

új ismereteket. 

Tízórai után siettünk a buszmegállóba, hiszen a városi programjainkat helyközi járatos busszal 

tudtuk megvalósítani, ami 9 óra 04 perckor érkezett a közeli megállóba. 

Az első élményeinket, az ipari műemlék Köves darálóban gyűjtöttük. Dr. Sütő Mihályné 

Klárika néni, nagy szeretettel mutatta meg a korabeli eszközöket és igazán a gyermekek 

számára is érthetően mesélt a használatukról, a hozzájuk fűződő emlékeiről. Cserébe annyit 

kért, hogy énekeljünk, amit mi örömmel teljesítettünk a gyerekekkel. 

Ezt követően Tóth János fazekasmester műhelyében tettünk látogatást. Érdeklődve szemléltük 

a korongozást, a díszítő elemek technikáját, a félkész és kész tárgyakat, a kemencét. 

Lehetőségünk volt agyagozásra is rövid ideig, hiszen a busz indulásához voltunk kötve, ami 

12 óra 20 perckor indult vissza az óvoda fele. Útközben meglátogattuk a zenei táborosokat is, 

mosdó használatot beiktatva. Megtekintettük a tájházat is és a jellegzetes kun kaput. 

Ebéd után Mátyás király meséket hallgattunk és pihentünk minden nap. Mátyás király éve van 

és az érdekes történetek, jól kapcsolódtak a programjainkhoz. 

Délután agyagoztunk. Mindenki kedvére alkothatott és kipróbálhatta az ellesett technikákat. 

Az elkészült műveket kiszárítottuk, hogy később haza lehessen vinni. Emellett folyamatosan 

készültek a „zokni lovak”, aminek meglepően nagy sikere volt, egész héten használták a 

gyerekek.  

Minden délután a kézműveskedés mellett, mozgásos játékra és néptáncolásra hívtuk a 

gyerekeket. A tánchoz lehetőségük volt népi ruhába öltözni minden gyermeknek, fiúknak, 

lányoknak egyaránt. A zenét a Csokonai úti óvoda erősítőjével tudtuk biztosítani. 

A mozgásos játék eszköze hétfőn a kukoricacsutka és a már elkészült „zokni ló”volt, amivel 

egész héten játszhattak a gyerekek. 

Az uzsonnát rendszerint az udvaron fogyasztottuk el. Folyamatosan érkeztek a szülők és 

szerencsére nem siettek, hanem bekapcsolódtak a tevékenységekbe, a gyerekek és a mi 

örömünkre. 
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Július 03. kedd  

 

Minden nap, a reggeli gyülekező idején, mindenki számára biztosítottuk a személyes perceket, 

ahol meghallgattuk az élményeit, ötleteit. A szülők is lelkesen számoltak be arról, hogy 

mennyi élménnyel tértek haza a gyerekek.  

Tízórai után igyekeztünk a buszhoz. A mai napon a Györffy István Nagykun Múzeumban 

ismerkedtünk elődeink életével. Nagy Katalin, múzeumpedagógus érdekes feladatokkal várt 

bennünket. Minden gyermek számára biztosított volt az élményszerzés, mert csoportonként, 

körforgásban tevékenykedhettünk. A kun viseletet is mindenki magára ölthette. Az 

ismeretszerzésen túl, a Múzeum parkjában mozgásos játékot is szerveztünk. 

A buszállomásra sétálva megtekintettük a városunk főterét, az ott látható szobrokat és az 

Angyalos kutat. 

Délután Pinczésné Soós Gyöngyi népművész a kunhímzéssel ismertette meg a gyerekeket. 

Meglepő módon a fiúk nagyon érdeklődőek és kitartóak voltak. 

A mozgásos tevékenység keretében ma a gólyalábazást is kilehetett próbálni. 

 

Július 04. szerda 

 

A mai napon tízórai után átsétáltunk a Szentannai Sámuel Középiskolába. Ott szemügyre 

vehettük a különböző traktorokat, egyet ki is próbálhattunk. Aratást láthattunk testközelből, 

érezhettük a levágott búza illatát, szedhettünk kalászt, kóstolhattuk az érett búzát. Láthattunk 

lekvár főzést és kóstolhattuk az ízletes baracklekváros kenyeret. Megtekinthettük a 

száraztészta készítő üzemet is. Sok élménnyel gazdagodtunk, köszönet érte a gyakorlatot 

vezető tanároknak és diákjaiknak! 

Az ebédünket kiegészítettük ma az aratók egyik régi ételével; a víziciberével. Aki szerette 

volna, az megtapasztalhatta hűsítő hatását. 

Délután Bene Péterné Erzsike néni volt a vendégünk, aki a csigatészta készítésébe avatta be a 

gyerekeket. 

Mellette a kalászfonással is ismerkedhettek, és ostorfonásba kezdtünk. 

Ma a zsákban futás volt az egyik mozgásos elem és diót törhettünk legurulóban egy fatönkön, 

fakalapáccsal.  

 

Július 05. csütörtök 

 

Ma echós szekérrel a Bene tanyára látogattunk. Elkísért bennünket a helyi média is. Bene 

Sándor nagykunkapitány citera muzsikával fogadott bennünket. Mi süvegelve köszöntöttük 

Az ismert dalokat, amit a tábor ideje alatt tanultunk együtt énekeltük vele, táncra is 

perdültünk. Utána megtekintettük a tanyán élő állatokat, volt, amit megsimogathattunk, 

kislánya Katica segítségével. Felesége hűsítő limonádéval kedveskedett. 

Majd kapitányúr lovas és íjász bemutatót is tartott számunkra, amit nagy ámulattal néztünk. 

Láthattuk a ló felnyergelésének folyamatát is. Nagyon nagy élmény volt mindannyiunk 

számára. Köszönjük! 

Délután puli kutyát és bárányt lehetett készíteni, és a „zokni lovat” kérték a délelőtt hatására 

azok a gyerekek, akik még nem készültek el vele. Folytattuk az ostorfonást is. 

Ma kipróbáltuk a karikahajtást és lovas ügyességi versenyt szerveztünk. 
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Július 06. péntek 

 

A mai délelőttöt a DE Karcagi Kutató intézetében töltöttük. Először Lajtos Ágnes munkatárs a 

gabonafélékkel ismertette meg a gyerekeket. Alaposan megfigyelhettük, kézbe foghattuk a 

különböző magvakat. Utána az arborétumban sétáltunk. Megfigyeltük a sokféle növényt, 

hallgattuk, lestük a madarakat. 

Ma kunsági ételt ebédelhettünk; öreglebbencset és ferdinándot az ESSEN Kft. jóvoltából. 

Ebéd után nem mesét hallgattunk, hanem a felnőttek előadásában láthatták a gyerekek Mátyás 

király és az igazmondó juhász történetét. Nagy sikerünk volt. 

Utána a zárásra készültünk. Minden kislánynak befontuk a haját, mindenki népviseletbe 

öltözhetett. A héten készült alkotásokat kiállítottuk, amit hazavihettek a nap végén. 

Egymás után érkeztek a vendégek és a helyi média is megérkezett.  

Először a Kun testvérek tartottak bemutatót ostorpattogtatásból. Utána Kovács Bence 

citerázott és együtt énekelhettük el a megtanult népdalokat. Majd Csurka Sándor néptáncát 

tekintettük meg, aki táncházat is tartott gyerekeknek, szülőknek.  

Jó hangulatban zártuk a tábort, minden gyermek emléklapot és búzából készült csokrot kapott. 

 

Összegzés 

 

Sikeresnek tartjuk a tábort. Minden gyermek (és felnőtt ) jól érezte magát, amit minden nap 

kifejezésre is juttattak. A szülők is erről számoltak be, örömmel jöttek a gyerekek, mesélték 

élményeiket. Később is, ha találkoztunk, örömmel üdvözöltek és azt mondták milyen jó volt 

nálatok a tábor. 

Egy kislány nem tudott végig velünk lenni, mert sajnos megbetegedett.(Papp Boglárka) 

Voltak gyermek vendégeink is; Bene Péter végig, Györfi Sanyika két délelőtt, és Lőrinczi 

Zsigmond csütörtökön tartott velünk. 

Komplex élményeken, tapasztalatokon keresztül bővültek a gyermekek ismeretei. A népi 

kulturális értékek megismerésével erősödött identitástudatuk, szülőföldünkhöz való érzelmi 

kötődésük. Új barátságok is szövődtek. Mindennapos volt a jó hangulat. A szülők is 

érdeklődve kapcsolódtak be a délutáni tevékenységekbe. A tábori élet egyes mozzanatait 

igyekeztünk megörökíteni és a szülőkkel zárt facebook csoportban megosztani. A megyei és a 

helyi sajtó is hírt adott a táborról. 

Köszönjük az intézményvezetőjének, hogy megszervezhettük ezt a tábort és valóra válthattuk 

a terveinket! 

Köszönjük a külső partnereinknek, hogy gazdagították az élményeinket! 

 

 

 

 

 

Karcag, 21018. augusztus 10.                                         Szabóné Szentesi Mária 

táborvezető 
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Jegyzőkönyv 

Jelenléti ív 
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