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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, 31 csoportban valósult meg a 2018-

2019-es 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 lehetőségeket eredményesen használtuk ki ebben a 

nevelési évben is. 

Szakmai feladataink megvalósításának stratégiai dokumentumaiban – Intézményvezetői 

program, Pedagógiai Program, Továbbképzési program, Esélyegyenlőségi program - 

meghatározott célkitűzéseink, feladataink, az előző évi munkaterv megvalósítása során 

megfogalmazott további feladatok, a köznevelés ágazati aktuális feladatai, az Oktatási Hivatal 

jelölték ki a 2018-2019-es nevelési évben munkatervi céljaink, feladataink kiindulópontjait. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógusminősítések, az ehhez 

kapcsolódó pedagógus béremelések végrehajtása. 

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

tanfelügyeleti szakértők végeztek a 2018-2019-es nevelési évben vezetői és intézményi területen 

4 tagóvodát és annak vezetőjét érintve. 

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

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

önértékeléseket. 

A pedagógiai feladataink mellett nevelőközösségünk aktívan részt vett Karcag Város 

közéletében, a 2018 és 2019. évi városi rendezvénynaptárban sokszínű programjainkkal 

járultunk hozzá a városi rendezvények gazdagításához. 

A 2018-2019-es nevelési év feladatokban bővelkedett, hiszen hosszú távú vezetői, 

nevelőtestületi célkitűzéseink megvalósításához bekapcsolódtunk Európai Uniós kiemelt 

projektekbe azEFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása „Esélyteremtő óvoda” és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által irányított EFOP-

3.2.6-16.2016.00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben című pályázatokba.AzEFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú 

„Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt pályázat keretében megszerzett 

módszertanokbeépítésénekéve volt az idei. A Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásai 

lehetőséget teremtettek a korábbi évekhez képest egy sokkal szélesebb körű intézményi pályázati 

projekt lefedettségre. Az infrastrukturális fejlesztések közül ebben az évben kiemelt jelentőségű a 

Zöldfa Úti Óvoda „A foglalkoztatás és az életminősítés javítása családbarát, munkába állást 

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

megvalósuló teljes körű felújítás. A fejlesztések nagymértékben támogatják a szakmai és 

infrastrukturális megújulást, a tehetségek támogatását, az esélyteremtést, a 

hátránycsökkentést.Köszönöm Karcag Város Önkormányzat képviselőtestületének támogatását a 

pályázatok benyújtásához,munkatársaimaktív, magas szakmai tartalmú szerepvállalását a 
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megvalósítás során. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként intézményünk szakmai szerepe ebben az évben 

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

szakmai kapcsolataink mélyültek, bővültek. 

A környezettudatos szemlélet óvodai nevelésünket átszövi, hiszen valamennyi óvodánk „Zöld 

Óvoda” címet elnyerte, közülük a Zöldfa úti óvoda „Örökös Zöld Óvoda” címet visel, a SZIM 

óvoda Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Zöld Bázisintézményi feladatokat lát el. 

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. 

 

Kiemelt célok a nevelési év során: 

 
Ágazati elvárások alapján: 

 

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

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

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 
 

 mesélés, verselés, mindennapi mese megvalósítása program specifikus módszertan 

alapján 

 

2016-2017 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 alapján: 

 

 SNI gyermekek ellátásában együttműködések erősítése – munkaközösség alakítása, 

teamek, esetmegbeszélő csoportok, belső képzések 

 

 

Kiemelt célok megvalósítása 
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Kiemelt cél Megvalósulás 

2019. évi pedagógiai –szakmai 

ellenőrzésekre felkészülés (vezetői, 

intézményi) 

 

2018évben országos szinten intézményvezetői és 

intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzések valósultak 

meg,2019-ben a vezetői és intézményi ellenőrzések mellett 

pedagógus ellenőrzésekre is sor került. Intézményünkben 

pedagógus nem került kijelölésre pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre.Az Oktatási Hivatal 2019 évben vezetői 

ellenőrzésre 5 fő tagóvodavezetőt, intézményi pedagógiai-

szakmai ellenőrzésre 5 tagintézményt jelölt ki- Romhányi 

Sándorné – Jókai úti óvoda, Posztósné Kovács Éva- Takács 

Péter úti óvoda, Molnárné Oros Csilla – Kinizsi úti óvoda, 

Harsányiné Szabó Ilona – Zöldfa úti óvoda.A 

hivataláltalkijelölt szakértők 2019.02.19-én, 2019.02.28-

án, 2019.03.28-án, 2019.04.05-én, 2019.06.04-én és 2019. 

06.11-én tettek helyszíni látogatást intézményünkben. A 8 

alkalommal megvalósult ellenőrzésen 20 köznevelési 

szakértő vett részt.Az ellenőrzések sikeresen lezárultak, 

kijelölve a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az 

ellenőrzéseket követően elkészültek a fejlesztésitervek és 

az intézkedési tervek.2019. őszén kerül sor a Kuthen úti 

óvoda - Balajtiné Sütő Margit ellenőrzésére. 

2018, 2019. évi minősítési tervbe 

bekerült pedagógusok 

felkészülésének támogatása 

Az intézmény mesterpedagógusai, szaktanácsadói, az 

óvodák vezetői nagy szakértelemmel támogatták a 

felkészülés folyamatát a pedagógus minősítések során. 

Tapasztalataik átadásával kapcsolódtak be a minősítési 

eljárásokonrészt vett pedagógusaink támogatása érdekében. 

 

Pedagógusminősítésben Pedagógus I. fokozatra irányuló 

minősítésen 1 fő – Szentesi Nelli – vett részt.  

Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítésen 7 fő 

óvodapedagógus – Nagyné Pusztai Tünde, Vadainé Boros 

Beáta, Galsi-Nagy Andrea, Sántháné Karászi Julianna, 

Homoki Judit, Csapóné Horváth Marianna, Migácsné Erdei 

Gyöngyi – vett részt. 

Mesterpedagógusi minősítésen 2 fő óvodapedagógus vett 

részt.Kunné Nánási Mónika szakértői, Andrási Tiborné 

innovátorprofilú mesterpályázatot készített. 

Valamennyi minősítés sikeresen, szép eredménnyel zárult. 

 

2019 őszén kerül sor Tóthné Török Judit és Gyökeres Éva 

Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítésére, valamint 

Szabóné Szentesi Mária fejlesztő profilú 

mesterpedagógusi minősítésére.  

 Az ellenőrzésekre való felkészülés időszakában 

megvalósultak a pedagógus, a vezetői és az intézményi 

önértékelések a BECS irányításával.Az eredményeket 

összegző elemzéseket alapos adatgyűjtő munkával 

készítették el. 

Valamennyi intézményi dokumentum határidőben 

feltöltésre kerültazOH dokumentumfeltöltő rendszerében.  
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Kiemelt cél Megvalósulás 

Intézményi önértékelés 

megvalósítása az 5 éves ütemterv 

alapján 

Az önértékelési terv alapján valamennyi pedagógus 

munkakörben dolgozó esetében pedagógus önértékelésre, 

intézményvezető esetében intézményvezetői önértékelésre 

és az intézményi önértékelésre ötévente egy alkalommal 

kerül sor.  

2018-2019-es nevelési évben10 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. 

 

A külső ellenőrzésben érintett 5 tagóvoda és 5 

tagóvodavezetővezetői és intézményi önértékelését 

elkészítettük, mely eredményeit, a fejlesztési terveket, 

azintézkedési terveket a tanfelügyeleti ellenőrzés során a 

szakértők megtekintettek, felhasználtak.  

Mesélés, verselés, mindennapi 

mese megvalósítása program 

specifikus módszertan alapján. 

Kiemelt jelentőségű a gyermekek mindennapi mese 

hallgatásának megteremtése, a magyar népmesékkel való 

ismerkedés. Óvodáinkban a mesehallgatás feltételei 

(mesesarok, meseszőnyegek, mese párnák, gyermek és 

óvónői könyvek, bábok) kialakítottak valamennyi óvodai 

csoportunkban. A magyar kormány valamennyi óvodai 

intézménynek 2018. decemberében „ A magyar népmesék” 

teljes sorozatának gyönyörű kötésű könyvét és CD .-jét 

adományozta. Intézményünk 1 pl. kapott, azonban a 

mesekönyvet valamennyi tagintézményünknek 

megvásároltuk. 

 

SNI gyermekek ellátásában 

együttműködések erősítése – 

munkaközösség alakítása, teamek, 

esetmegbeszélő csoportok, belső 

képzések 

 

Megalakult a „Kerekerdő” szakmai munkaközösség, főként 

azok az óvodapedagógusok alkotják, akik sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátásában vesznek részt. A munkát 

Homoki Judit gyógypedagógus, intézményvezető helyettes 

irányítja. A módszertan gazdagításán túl 

esetmegbeszélésekre, probléma megoldásokra is sor kerül. 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi 

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, 

mely megvalósításáról szóló beszámoló a 7. sz. 

mellékletben található. 

Esélyteremtő óvoda kialakítása 

(Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

Kiemelt Európai Uniós pályázat keretében folytattuk az 

„Esélyteremtő” óvoda kialakítását 5 óvodában (Kinizsi, 

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

Hivatal vezeti, a feladatokat térségi koordinátorok 

irányítják.A projektben elért eredményeink hozzásegítik az 

óvoda nevelőközösségét a hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyeinek növeléséhez, módszerek átvételével,. eszközök 

beszerzésével, kulturális programok biztosításával, 

személyi feltételek javításával. 
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Kisgyermekkori nevelés 

támogatása – képzéseken 

megszerzett ismeretek, 

tapasztalatok beépítése a 

Pedagógiai Programba, a nevelési 

gyakorlatba 

„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 2017-2018-ban, részt vettünk más 

intézmények jó gyakorlatainak bemutatásán, a projekt 

keretében szervezett pedagógus továbbképzéseken, amely 

hasznosulása a Pedagógiai Program módosítása során 

megvalósult. 

 

Kiemelt nevelési területről 

beszámoló készítése Karcag Város 

Önkormányzata és a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat 

számára. 

Karcag Városi Önkormányzat képviselő testületének 

2019. áprilisi testületi ülésére beszámolót 

készítettünk„A helyi hagyományok, néphagyományok, 

a mese megjelenéséről és hatásairól, feltételekről az 

óvodai nevelésben a Madarász Imre Egyesített 

Óvodában”. 

A beszámoló elfogadásra került az Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottság és a Képviselő testület által. 

 

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

2019. áprilisi ülésére beszámolót készítettünk  

a „A helyi hagyományok, néphagyományok, a mese 

megjelenéséről és hatásairól, feltételekről az óvodai 

nevelésben a Madarász Imre Egyesített Óvodában, 

kiemelten a cigány nemzetiség fókuszában”címmel.A 

beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 

 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2018. szeptember 1 – 2019.augusztus 31. 

Tevékenységek 

megszervezése 

(szorgalmi időszak) 

2018.szeptember 1 – 

2019. 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 

2019. április 20 – 

május 20 között. 

Az óvodai beíratás 2019. április 29-30-án 

valósult meg, a jogszabályban 

meghatározottak szerint. Valamennyi 

gyermek számára, aki betölti a 3. életévét 

2019. augusztus 31-ig az óvodába járás 

kötelező és biztosított szeptember 01-től. Az 

intézményben valamennyi 2,5 éves 

beiratkozott gyermeknek helyet 

biztosítottunk a férőhelyek függvényében, 

ahol a gyermek az óvodai életre érett. 

Az intézménybe 174gyermek nyert felvételt. 

Új gyermekek fogadása  

 

2018. 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 

 

2019. január 15. 2019. január hónapban elkészültek az óvodai 

szakvélemények, jegyzőkönyvek. Az 

intézményünk fenntartójának és a Járási 

Hivatal számára tagintézményenként 

megküldtük az összesítő táblákat, amelyet 

folyamatosan frissítettünk a vizsgálati 

eredményeket figyelembe véve. (Szakértői 

Bizottság) 

Vizsgálati kérelem 

JNSZMPedagógiai 

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. 

LÉTSZÁM: 19 fő 

Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek 

Jogszabályok 

rendelkezései alapján 

A Szakértői Bizottság Karcagi 

Tagintézményének vizsgálatát követően 

szükség szerint továbbítják a vizsgálati 

kérelmeket. A szakszolgálat jelzése alapján 

figyelemmel kísértük, mikor hívják be a 

gyermekeket és felhívtuk a szülők figyelmét 

az időpontra. 

JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

- kontroll vizsgálatok 

2019. június 30. A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés 

határidőben megtörtént a BTMN gyermekek 

esetében. 

LÉTSZÁM 8 fő 
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Vizsgálati kérelem JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhely intézménynek, 

Országos Szakértői 

Bizottságoknak- kontroll 

vizsgálatok 

2019. június 30. A Szakértői Bizottság által kiadott kontroll 

vizsgálati kérelmeket a fejlesztést végző 

szakemberek elkészítették. Az SNI 

gyermekek számára a tagintézmények 

kijelölését fokozattan figyelemmel kísértük 

az Országos Szakértői Bizottságok esetében 

is.  

LÉTSZÁM: 14 fő 
* Az új gyermekek felvételéről 2019. május 27-ig írásban értesítettük a szülőket. Elutasítás esetén a Köznevelési törvény 

rendelkezése alapján fellebbezési joguk van. 

 

1.2. Szünetek időpontjai 

 

Karcag Városi ÖnkormányzatOktatási, Kulturális és Sport Bizottságának határozata állapítja 

meg a miniszteri rendeletben kiadott tanév rendje alapján, az iskolák téli és tavaszi szüneteihez 

igazodva. 

 

Tervezés Megvalósítás 
Téli zárva tartás  2018. december 24 – 

2019. január 2. 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében 

meghatározott téli szünetben az óvodák zárva 

voltak, ügyeletet adtunk a Székhelyen. 

Létszám3 fő 

Tavaszi zárva tartás  2019. április 18 – április 

23. 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében 

meghatározott tavaszi szünetben az óvodák 

zárva voltak, ügyeletet adtunk a Székhelyen. 

Létszám 15 fő 

Nyári zárva tartás 2019. július 01- 

2019. augusztus 20 

OKSB határozat alapján. A gyermekek 

ellátása a nyár folyamán is folyamatos, a 

szülői igények alapján.  

2019. július 1- 2019. augusztus 16-ig a 

Táncsics krt. 19. és a Kuthen u. óvodákban 

tartunk ügyeletet 3 és 4 hetes nyitva tartással 

váltva. 

Nevelésnélküli munkanap 5 nap 5 nevelésnélküli munkanapot használtunk fel 

a nevelőtestületi értekezletek és szakmai nap 

megtartására. a nevelés nélküli munkanapról 

a jogszabályban meghatározottak alapján 

tájékoztattuk Karcag Város jegyzőjét és a 

szülőket.Tartalmát az értekezleteknél 

részletesen bemutatom. 

Ügyeletes ellátást a gyermekek számára 

biztosítottunk. Az ügyeletet igénybevevő 

gyermekek létszáma átlagosan 10-15 fő. 

 
Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására és szakmai napra használtuk 

fel: 

- 2018. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

- 2018. október 31. Őszi nevelési értekezlet 

- 2019.március 27. Tavaszi nevelési értekezlet 

- 2019. május 10. Szakmai nap- Szerencs - Mezőkövesd 

- 2019. június 21. 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. 
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1.3. Értekezletek 

1.3.1. Nevelési értekezletek 

 

Tervezés Tanévnyitó Őszi értekezlet Tavaszi értekezlet Tanévzáró 

Ideje 2018.  

augusztus 31. 

2018. október 31. 2019. március 

27. 

2019. június 21. 

Témája Az intézmény 

éves 

munkatervének 

ismertetése, 

megbeszélése, 

elfogadása. 

Nevelésnélküli 

munkanap, 

Értekezlet 800 – 

1600 óráig. 

A munkatervi 

feladatok 

meghatározásra 

kerülnek 

 

Előadó – 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők 

szám a jelenléti 

ív szerint: 59 fő. 

Őszi nevelési 

értekezet – 

Mesélés – verselés 

az óvodában,  

Bonné Posztós 

Réka előadó. 

Pedagógiai 

Program 

módosítása. 

Mesefeldolgozás:  

Résztvevők 

száma: 60 fő 

Tavaszi nevelési 

értekezlet KTTT 

keretében 

szervezett Szakmai 

fórum. Előadók: 

Szepesi Tibor a 

Déryné Kulturális 

Központ 

igazgatója, a 

Karcagi Sport 

Egyesület 

ügyvezetője, 

Gulyás Ferencné  

intézményvezető 

Résztvevők száma: 

100 fő (84 fő a 

MIEO 

alkalmazottja, 

ebből 63 fő 

óvodapedagógus) 

A 2018-2019-es 

nevelési év 

értékelése. 

Éves munkatervi 

beszámoló 

elfogadása. 

Nevelési nélküli 

munkanap 

830 – 1400. 

Előadó – Gulyás 

Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők 

száma a jelenléti 

ív alapján53 fő.  

 

1500 – 1800 

Tanévrázó – 

Pedagógus nap, 

nyugdíjba 

vonulók 

búcsúztatása, 

jubileumi 

jutalmasok 

köszöntése, 

intézményi díjak 

átadása. 

 

 

Szakmai nap:  

2019. május 10. Szerencs - Mezőkövesd 

Résztvevők: közalkalmazotti testület 

Felelős: intézményvezető helyettes (tanügyigazgatási) 
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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:2018.10

09-én és 11-én 

du: 1630 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. A 

2018/2019-es év 

feladatainak 

megbeszélése, a 

munkarendet, 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, 

valamennyi 

munkaközösség 

vezetők 

részvételével, 

értekezletek, 

egyeztetések, 

megbeszélések 

teamekben. 

A tehetségműhely vezetők 

értekezletei megvalósultak, 

melyek témái a 

tehetséggondozó program 

összehangolása, a szakmai 

feladatok megvalósítása.A 

Nemzeti tehetség Program 

támogatott pályázatainak 

megvalósításában feladatok 

egyeztetése. 

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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1.4.Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

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

közös élményekre épülő közösségi szokások biztosítása, a gyermekek érzelemvilágát 

gazdagító, életkorához igazított erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok átörökítése. 

 

Feladat: 

 

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

 az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen 

 mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk 

 használjuk ki az adódó lehetőségeket a család és az óvoda kapcsolatának 

elmélyítésére 

 külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése 

 

Megvalósítás 

 

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

magyarság és szűkebb pátriánk szokásainak megfelelően megőrizzük hagyományainkat. 

Nemzeti ünnepeink SZMSZ szerinti megünneplése, tartalmában és színvonalában az 

ünnephez méltó szervezéssel a 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. 
 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 
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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. 
 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, 

dajkák 

Pinczésné Soós Gyöngyi 

népi iparművész 

SZMK vezetők, 

nagycsoportosaink 

 

 

 

 

 

2018.10.04. 

Megismerkedtek gyermekeink és 

szüleik a népi hangszerek készítésével. 

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 

Iskola pedagógusaival 

és növendékeivel. 

Óvodapedagógusok és a 

nagycsoportosok 

 

2018. 11. 21. 

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. Hangszerek 

bemutatója és kipróbálása. 

Téli galériaavató 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok, 

dajkák, Pinczésné Soós 

Gyöngyi népi 

iparművész, SZMK 

vezetők, 

nagycsoportosaink. 

2018. 12. 05. 

Óvodánk fejlesztő szobájában 

évszakonként, jelen esetben télen, 

Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművészt 

kértük meg, mutasson be a kunhímzést. A 

szülők bevonásával, néphagyomány 

megismerésével, azokhoz való kötődésük 

erősítése. 

Téli évszak 

koncert 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok, 

KÁIAMI tanárai, 

növendékei, szülők, 

gyerekek 

2018. 12. 17. 

Óvodánkba érkeztek 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, 

Pinczésné Soós Gyöngyi 

népi iparművész,  

SZMK vezetők, 

nagycsoportosaink,  

2019. 04. 29. 

A népi kismesterségek közül megismerik a 

gyermekek e kosár kötést. A gyermekeink 

nyitottakká, befogadóvá válnak a népi 

kismesterségek iránt. 
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Tervezés Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

Jókai úti 

óvoda 

Szüret 

 

 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

2018.10.05. 

Hagyományőrző szüreti ünnepségünkön 

dalokkal, versikékkel, tánccal ünnepelték 

gyermekeink a vásárok hangulatát. 

Táncsics 

krt. 19. sz. 

óvoda 

Szüret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 10.11. 

Az óvodánk udvarán nyílt rendezvényként 

valósult meg a hagyományos szüreti 

mulatság. A szüreti hangulatot a Napocska 

csoportos 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. 

 

Tervezés Megvalósítás 

Óvodai Nevelés a Művészetek 

eszközével 

Felelős 

 Őszi, Téli, 

Tavaszi 

Galériaavató 

ünnepség 

 

Napocska, Pillangó, 

Katica és Margaréta 

csoport óvoda-

pedagógusai 

Ősszel a Andrásiné Peszeki Ágnes 

mézeskalács alkotásait tekinthették meg az 

érdeklődők.TélenZemka Mónika 

„Álompolc” című kiállítása volt berendezve 

az Ovi-galériánkban.  

Tavasszal a Margaréta csoport 

óvodapedagógusai Kunhímzéssel díszített 

asztalterítővel, párnahuzattal rendezték be 

Ovi-galériánkat, melyet az érdeklődő 

szülők megtekinthettek. 

A Galéria megnyitókat a Kunrózsa 

kamarakórus énekes előadása tette még 

hangulatosabbá. 
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Pünkösd 

 

Perge Tiborné, Nagyné 

Varga Csilla, Gyarmati 

Adrienn, Kovácsné 

Laczikó Tímea 

2019. május 23. 

Pünkösdi ünnepségünket összekötöttük egy 

MATEHETSZ által hirdetett, nyertes 

pályázatunk pályaorientációs programjával. 

Ebben a nevelési évben a Margaréta és a 

Katica középső csoportunk kápráztatta el 

meghívott vendégeinket Pünkösdi 

műsorával. Dalos népi játékokon keresztül 

idézték fel a Pünkösdi hagyományokat. A 

műsor után helyi népművészek tartottak 

kézműves bemutatókat - csipkeverés, 

kovácsolás,  

kunhímzés, foltvarrás - és foglalkozást az 

ovisoknak és az érdeklődő szüleiknek. A 

csoportszobákban az ovisokat egy kis 

vendéglátás is várta. A napot jóízű 

beszélgetés „komázás” zárta, hiszen a 

szülőknek a délután jó alkalom volt arra, 

hogy kicsit beszélgessenek és 

ismerkedjenek az ovis társak szüleivel. 

 

Tervezés Megvalósítás 

Tevékenység központú 

program 

Felelős  

Kuthen úti 

óvoda 

 

SZIM óvoda 

Madarak Fák 

napja 

a program 

azonos SZIM 

óvodával 

Óvodapedagógusok 2019. május 08. 

Sajnos az időjárás nem engedte, hogy 

megtartsuk közös rendezvényünket, így az 

óvodák külön rendezték meg a programot. 
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Tervezés Megvalósítás 

Lépésről - lépésre program Felelős  

Székhely 

 

Kinizsi úti 

óvoda 

 

Takács P. 

úti óvoda 

 

Zöldfa úti 

óvoda 

Barangoló 

 

Harsányiné Szabó Ilona 2018. október 17. 

Helye: Györffy István Nagykun Múzeum 

Téma: ”Lépésről-lépésre” szakmai 

munkaközösség rendezvénye, 

 „Barangoló”- A Kunok bevándorlása, 

életmódja. 

A gyermekeket foglalkoztatta: Andrási 

Tiborné, Erdei Krisztina. 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. 

Részt vett:  

A Táncsics krt. 17. óvodából 11 

kisgyermek, 2 óvodapedagógus. 

 

A Kinizsi úti óvodából részt vett a 

Micimackó csoportból 20 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 60 gyermek és 4 

óvodapedagógus vett részt. 

 

Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 
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Székhely „Lovas vagyok, 

hej! A paripám 

pej!” 

 

Andrási Tiborné 

óvodapedagógusok,  

Tóth István kovács népi 

iparművész 

Tyukodi László 

fafaragó, népi 

iparművész 

Tyukodi Lászlóné 

gyöngy ékszerkészítő 

Pincésné Soós Gyöngyi 

csuhézó, kunhímzés 

Kis Borbála kosárfonó 

Kőrösi István 

íjász, bőrdíszműves 

2018. szeptember 27. 

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. 

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 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. 

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 
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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, 

kovács mesterség, kosárfonás, csuhézás. 

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. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Játsszunk 

Mindannyian! 

Országos 

Játéknap 

óvodapedagógus 

gyermekek 

szülők 

nagyszülők 

2018. szeptember 15. 

A rendezvényt olyan helyszínen szerveztük 

meg, amelyek természet közeliek és 

mindenki számára könnyen megközelíthető, 

sokak által látogatott környék, ezért 

Sétakertet választottuk. Az autómentes 

héthez kapcsolódóan kerékpárral érkeztünk 

a parkba. 

Nagy érdeklődéssel látogattak el óvodás és 

iskolás gyermekek, szüleik és nagyszüleik. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy az utcán 

éppen arra járó gyermekeket sétáltatók 

kíváncsian kapcsolódtak be játékainkba. Az 

óvodapedagógusok hagyományos és 

újszerű ugróiskolákat készítettek, valamint 

izgalmas labdás játékokat szerveztek. 

A szülőkben ugróiskolák megeleveníttették 

gyermekkoruk régi játékát, melyek 

szabályait, teljes átéléssel mutatták meg 

gyermekeiknek. 

A résztvevők jó példát láthattak a szabadidő 

hasznos eltöltésére, megtapasztalhatták, 

hogy a szabadon töltött játék a lehető 

legjobb a gyermekeknek. 

 Zene világnapja Erdei Krisztina 

óvodapedagógusok 

gyermekek 

Dudás Enikő zenetanár 

2018. október 8. 

A Zene világnapjához kapcsolódóan Erdei 

Krisztina óvodapedagógus a KÁIés AMI 

Dudás Enikő zenetanár együttműködésével 

ütős hangszerek birodalmába vezette be a 

gyermekeket. A gyermekeknek igazi zenei 

élményben lehetett részük, majd a ritmus és 

dallamhangszereket ki is próbálhatták. 
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 „Zöld övezet” Andrási Tiborné 

Nagy Tiborné 

2019. április 20. 

A Föld napjára a fűtő – karbantartók 

segítségével és EJ szüleinek támogatásával 

ujjá építettük, bővítettük a sziklakerteket.  

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. 

Az „Egy gyermek, egy palánta” 

akcióprogramhoz a családok szebbnél 

szebb növényekkel ajándékoztak meg 

bennünket. A virágokat a gyerekek az 

óvodapedagógusokkal és a dajka nénikkel 

közösen ültették el az udvaron. A 

mindennapokban öntözik 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 

Csokonai Lurkó köszöntő 

mesével, 

zenével 

 

 

 

Tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógusok, 

dajkák  

 

 

2018. szept. 28. 

Hagyomány óvodánkban, hogy az újonnan 

érkező kisgyermekeink egy szépen 

feldíszített kapun lépnek be szüleikkel. 

Befogadjuk őket óvodánk nagy 

közösségébe. Mesével, zenével, táncházzal 

köszöntöttük őket. 

Tehetségműhely

eink Aprólábak, 

Aprókezek, 

Tátika 

bemutatkozása 

szülőknek 

 

Tehetségműhely vezetők 2018. 05. 22. 

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. 

 Évzáró- ballagás Tagóvoda-vezető, 

óvodapedagógusok, 

dajkák  

 

2019. máj. 31. 

Óvodánk nagyobb csoportjai műsorral 

köszöntötték a vendégeket és a ballagó 

nagycsoportosainkat. Esernyő tánc, 

reneszánsz tánc, magyar néptánc. A ballagó 

gyermekek átbújtak egy szépen feldíszített 

kapu alatt, ősszel ők már iskolások lesznek. 

Közös énekkel zártuk az alkalmat. 

Jókai úti 

óvoda 

„Most már 

együtt” 

első közös 

kerékpáros 

élményünk 

 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Molnárné Győri Erika 

2018.09.14. 

A szülőkkel és a gyermekekkel 

kikerékpároztunk a Lombkorona sétányhoz, 

ahol az új és a már óvodába járó gyermekek 

és szüleik együtt játszottak hagyományos és 

újszerű gyermekjátékokkal. Nagyon vidám, 

felszabadult együttjátszás alakult ki a 

résztvevők között. 

Zene és 

mesenap 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

 

2018.09.28. 

Közös mese feldolgozással tisztelegtünk 

Benedek Elek születésnapja alkalmára. Volt 

óvodásaink tisztelt meg minket hangszeres 

játékukkal. Óvodánk szülői kórusa is 

közreműködött a színvonalas műsorban. 

Közös 

kirándulás a 

szülőkkel 

Szarvasra 

Romhányi Sándorné 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

2018.10.19. 

Év eleji csapatépítő kirándulás, egymás 

megismerése, a természet szeretetére 

nevelés céllal. 

Sok érdeklődő szülő és gyermek vett részt, 

a kirándulás elérte a célját. 

Madárbemutató Romhányi Sándorné 2018.10.19. 

Célunk, - mint Madárbarát óvoda – 

gyermekeinknek testközelben megmutatni 

ragadozó madarainkat és új ismeretek 

megszerzésének biztosítása. Élményteli 

esemény volt. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Legyen Neked 

is konyhakerted! 

Romhányi Sándorné 

Kelemen Lajosné 

Ferencziné Székely 

Erika 

2109.03.04. 

Rendezvényünk hagyományként működik 

óvodánkban, a városi rendezvénynaptár 

programjaként. 

A nevelő munkát segítő kolléganők 

kertészeti ismereteire alapozva szervezzük 

meg minden évben, átadva tudásukat a 

szülőknek, gyermekeknek, érdeklődőknek. 

Ebben a nevelési évben is nagyon sikeres 

volt. 

Évzáró – közös 

kirándulás 

Romhányi Sándorné 

Óvodapedagógusok 

2019.05.31. 

2019.06.01. 

Az évzárót hagyományos formában nem 

tudtuk megvalósítani az esős időjárás miatt. 

Úgy döntöttünk, hogy az iskolába menő 

gyermekeinknek ballagási ünnepséget 

rendezünk a csoportszobában. Nagyon sok 

érdeklődő vendégünk volt, gondot okozott, 

hogy nincs akkora termünk, mely alkalmas 

lenne rendezvények megtartására méretéből 

adódóan. Tartalmas, nagyon szép búcsú 

ünnepség volt. 

Másnap kirándulni ment az óvoda apraja 

nagyja, családok. Úti célunk Szilágyi János 

felajánlása alapján Tiszafüred-Örvény volt, 

ahol sétahajóztunk, szigeti kalandtúránk és 

önfeledt játék töltötte ki a napunkat. 

Különleges nap, ahol jó volt együtt lenni! 

Elérte célját, hiszen a kikapcsolódás mellett 

kiváló közösségformáló hatása is volt. 
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Kinizsi úti 

óvoda 

„Ez a nap más, 

mint a többi” 

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

 

2018.10.29. 

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. „Az Ősz Apó ajándékai” 

projekten belül ez a rendezvény egy-egy 

csoportban élménydúsításként vagy a 

feldolgozott projekt zárásaként valósult 

meg. 

 

Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 „Csiri - biri” 

gyermeknap  

 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógus 

2019.05.30.  

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: a 

lányoknak hajba való rózsa készítésére, 

nyaklánc és karkötő fűzésére, népi játékok 

és zenei eszközök kipróbálására.  

E napon megvalósult a Szivárvány zenei 

tehetséggondozó műhely „ROMA” 

projektje is. A délelőttöt a tehetséggondozó 

műhely műsora és a közös tánc zárta. A 

gyerekek megvendégelését pályázati 

támogatásból és Pánti Ildikó néni 

hozzájárulása tette lehetővé. 

A nap folyamán gyerekek és felnőttek 

egyaránt jól érezték magukat. 

Kuthen Játéknapi 

rendezvény  

 

Tagóvoda-vezető, 

gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens 

dajkák 

2018. szeptember.14 

Az óvoda udvarán a szülőkkel közösen 

mozgásos, ügyességi feladatok végzése. 
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„Csipet csapat” 

Kiscsoportos 

gyermekek 

köszöntése 

Tagóvoda-vezető, 

gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens 

dajkák 

2018.10.02. 

Kiscsoportos gyermekek köszöntése:  

köszöntő műsor, óvoda kapujának jelképes 

átlépése, az anyukákkal közösen 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

 Hulladék- 

csökkentés hete 

Gyermekek, szülők 

óvoda-pedagógusok, 

ped.asszisztens dajkák 

2018.november 19-23. 

Nyuszi csoport: Gyógynövények 

Csibe csoport: Gyógyszerek helyett 

zöldség, gyümölcs, vitamin 

Maci csoport: Elem és műanyag palackok 

gyűjtése 

Cica csoport. Szelektív hulladékgyűjtés 

Mókuscsoport. Kísérletek  

Adventi 

készülődés a 

szülőkkel 

közösen 

Óvodapedagógusok, 

résztvevők: 

dajkák, ped.assz. 

óvodás gyermekek és 

szüleik 

2018. december.13 

A szülőkkel közösen karácsonyi 

dekorációk, képeslapok, díszek, ajándékok 

késztése, fenyőfa díszítése. 

Gyermek műsor. 

„Te szedd!” 

országos 

szemétszedési 

akció 

 

Óvoda- 

pedagógusok, 

résztvevők: 

dajkák, ped.assz. 

óvodás gyermekek 

2019. március.18. 

Mindegyik csoport az óvoda környékén 

szedte össze az eldobált szemeteket. 

„Öltözz 

zöldbe!” 

flashmob 

Óvoda- 

pedagógusok,  

ped.assz. 

nagycsoportos 

gyermekek 

2019. március. 21. 

A Múzeumparkban csatlakoztunk a többi 

óvodához, általános iskolákhoz. Verssel, 

dallal, interaktív játékkal köszöntöttük a 

tavaszt. 

„Zsebi baba” 

gyereknap 

Óvodapedagógusok 

 

2019. május 8. 

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 

 

„Játszunk 

mindannyian!” 

III. országos 

játéknap 

Szabóné Szentesi Mária 

és Tóthné Török Judit  

2018. szeptember 14. 

Közös játéktevékenységek gyerekekkel, 

szülőkkel és az általános iskola első 

osztályos tanulóival, kiemelten az ugró 

játékokat. 
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 „Mozogj 

velünk” családi 

sportdélután – új 

gyermekek 

köszöntése 

 

Tagóvoda vezető, 

Óvodapedagógusok 

Gyerekek, szülők, 

nagyszülők, az Egészség 

Fejlesztési Iroda 

munkatársai 

 

2018. szeptember 27. 

A gyerekek szüleikkel, vagy nagyszüleikkel 

együtt hajtották végre a játékos-mozgásos 

feladatokat.  

Előtte Horváthné Balogh Barbara zenés 

bemelegítést tartott a jelenlévőknek. 

Jó hangulatban hajtották végre a csapatok a 

feladatokat. Mindegyiket más-más 

kolléganő irányította. 

Közben az EFI munkatársai általános 

szűrővizsgálatot végeztek a bátor 

gyerekeken és felnőtteken. Felvilágosítást is 

kaphattak az egészséges étkezésről. 

A végén nevelőközösségünk köszöntötte az 

új gyerekeket és a szülőket. 

Magyar 

Népmese Napja 

Szabóné Szentesi Mária  

és valamennyi 

óvodapedagógus 

2018. szeptember 28. 

Ez a nap a mesékről szólt. Mindegyik óvó 

néni mondott mesét, vagy bábozott el mesét 

az udvaron is. Örömünkre, két nagymama 

is vállalkozott mesemondásra, ezzel is 

emlékezetessé téve a napot. 

„Komposzt 

ünnep” 

Szabóné Szentesi Mária 

és Szentesi Nelli  

2018. október 18. 

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. 

„Szelektálj 

okosan! 

„Hulladékból 

valamit” 

Kovácsné Fodor Mónika 

és Horváthné Balogh 

Barbara  

2018. november 22. 

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. 

Szülői 

bábelőadás 

 2018. december 20. 

A szülői bábcsoport „ A három fenyőfa” 

című meseelőadással színesítették a téli 

ünnepet a gyerekek számára. 

Farsangi 

mulattság 

óvodapedagógusok 2019.február14-18-20. 

Mindhárom csoportunkban nyílt, jelmezes 

télbúcsúztató mulattságot szerveztünk. 

Versekkel, dalokkal, tánccal, tréfás 

vetélkedőkkel űztük a telet. Az ESSEN kft. 

jóvoltából a fánk evés sem maradt el. 
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Családi 

egészségnap – 

az újra élesztés, 

elsősegély 

nyújtás jegyében 

óvodapedagógusok 2019. március 28. 

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. 

Egy gyermek – 

egy palánta 

tagóvoda vezető, 

óvodapedagógusok 

gyerekek, 

2019. április 25. 

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. 

„SZIM - világ” 

családi délután 

tagóvoda vezető 2019. május 15. 

XII-ik alkalommal került megrendezésre. 

Sajnos a rossz időjárás miatt beszorultunk a 

termekbe, így a tervezett programok közül 

elmaradt néhány. Nagycsoportosaink az 

Ovi-gálára tanult „Tükör csodák” 

elnevezésű mozgásos produkciójukat 

mutatták be. Így a kisebb gyermekek szülei 

is láthatták. 

Kis – és középső csoportos gyermekeink 

a”Négy vándor jár körbe, körbe” címmel 

válogattak verseket, mondókákat, dalokat 

az év során tanultakból.  

A városi mesemondó versenyen arany 

minősítést kapott kis mese- mondónk, 

Ökrös Patrícia mesélt. 

Kézműves tevékenységeinket a madarak-

fák napja jegyében ajánlottuk fel a 

gyerekeknek.  

Vendégünk volt az intézmény-vezető 

asszony és Szepesi Tibor önkormányzati 

képviselő úr is. 
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Tagóvodák rendezvényei Felelős Megvalósítás 

Takács P. 

úti óvoda 

„Pöttöm 

fogadó”- új 

gyermekek 

köszöntése, nyílt 

nap 

Óvodapedagógusok, 

szülők 

2018.10.12. -én délelőtt került sor a már 

hagyománnyá vált „Pöttöm fogadó” 

megrendezésére. Ezen a nyílt délelőttön az 

óvodában együtt szórakoztak a gyerekek és 

szüleik. A szülők betekintést nyertek az 

óvoda mindennapi életébe.  Örömmel 

kapcsolódtak be a csoportokban zajló 

tevékenységekbe.  A tornaszobában került 

sor a legkisebbek köszöntésére. A versek és 

dalok elhangzása után a legkisebbek 

átbújtak a díszített óvodakapu alatt, minden 

új kisgyermek köszöntőlapot kapott. Az 

udvaron mozgásos játékok és kézműves 

tevékenység várta az érdeklődő 

gyermekeket. A programra ellátogatott 

Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. 

„Ovi-

Karácsony” 

Posztósné Kovács Éva, 

Bodnárné Nagy Mária 

Erika,  

Szabó Erika, 

Gyökeres Éva, 

Popovicsné Nagy Mária, 

Balogh Sándorné, 

szülők jelenléti ív 

szerint, (3szülő). 

2018.12.20.  

Zárt ünnepünk. Fenyőfát a tornaszobában 

díszítették fel a gyerekek. Minden csoport 

külön díszített, és ezt a közös ünneplés 

követte. A Maci csoportos gyerekek Lucázó 

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:B. Radó Lili: Három fenyőfa. 

A próbák nagyon jó hangulatban zajlottak. 

Az előadás nagy élmény volt a gyerekek 

számára. Ezt követte a „Zene Manók” 

hangszerbemutatója, amit nagy 

érdeklődéssel, és örömmel fogadtak a 

gyermekek. 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 

2019.06.06. 

A tanévzáró rendezvényünk a 

Gyermeknaphoz kapcsolódott. Minden 

csoport rövid kis műsorral készült. A Cinke 

és a Süni csoport zenés, táncos műsorral, a 

Maci csoport Pünkösdölőt mutatott be. Az 

udvaron verseny játékkal és 

sporteszközökkel vártuk a gyerekeket 

(pingpongasztal, célba dobó háló, stb.), 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perge Tiborné, Nagyné 

Varga Csilla, Gyarmati 

Adrienn, Kovácsné 

Laczikó Tímea 

2018. 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 reméljük, egy 

eseményekben nagyon gazdag évet hoznak 

ránk. 

Egy gyermek 

egy palánta  

csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok 

2019. április 25. 

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 Napraforgó kis 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 

2018. december 12. 

2019. március 19. 

2019. április 25. 

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 

2018.09. 27. 

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, 

mozgásos és kézműves tevékenységeket 

próbálhattak ki gyermekeink, majd 

táncházzal és a „Mesetarisznya” 

tehetségműhely gyermekei népi versekkel, 

énekek bemutatásával színesítették a 

délutánt.  Zárásként elfogyasztottuk a 

szülők által felajánlott süteményeket, 

üdítőket. 

Márton napi 

vigasság 

Tagintézmény vezető, 

Óvodapedagógus 

2018.11.09. 

A délelőtt folyamán a csoportok közös libás 

játékokat játszottak, mely a Márton napi 

népszokásokról szólt. 

Nyárnyitogató- 

Családi 

Gyermeknap 

Tagintézmény vezető 

Óvodapedagógusok, 

dajka nénik 

 

2019.06.06. 

Nyárnyitogató Családi Gyermeknapunkat a 

tanév zárásaként valósítottunk meg, ahol 

bemutatkoztak a „Mesetarisznya” 

tehetségműhelyekbe járó gyerekek egy 

mesejátékkal. A délután további részében 

arcfestés, légvár, csillámtetoválás, 

mozgásos játékok, kézműves 

tevékenységek várták az érdeklődőket. A 

rendezvényen vendégünk volt Tyukodi Laci 

bácsi és felesége. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
Székhely 

 

Zöld jeles 

napokról való 

megemlékezés 

Autómentes nap Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógusok 

2018.09.15. 

Az óvodában ünnepelt jeles napokkal 

színesebbek lesznek a hétköznapok, és fel 

lehet kelteni a gyerekek érdeklődését az 

élővilág, természetvédelem és 

néphagyományok iránt is. 

Zöld jeles napokról való megemlékezés: 

témaprojektek feldolgozásával, helyszíni 

séták, kirándulások, vetélkedők 

szervezésével tehetséggondozó műhelyek 

és tagóvoda szinten valósultak meg. 

Állatok világnapja Nagy Tiborné 

Andrási Tiborné 

2018.10.04. 

2018.10.12. 

Állatok világnapja alkalmából a 

gyermekekkel az óvoda közelében lévő 

családhoz látogattunk, akik sokféle 

háziállatot tartanak. Megfigyelhették a 

gyermekek a háziállatok tulajdonságait, 

jellemző jegyeit, majd segítséget 

nyújthattak az állatok etetésében. Ez az 

alkalom lehetővé tette, hogy 

megtapasztalják a gyermekek, hogy 

felelősséggel tartozunk az állatok felé.  

Egy hét múlva autóbusz kirándulás 

keretében a Kutató Intézetben figyeltük 

meg az őszi évszak jellegzetességeit, 

megfigyeltük az arborétum madarait, az 

avarban rejtőzködő rovarokat. 
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Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

Tagintézmény 

vezető, 

Óvodapedagógus 

2018. november 19-23. 

Az idei év kiemelt témája a veszélyes 

hulladékok. Ez az óvodában, vegyes 

életkorú csoportban úgy gondoltuk, hogy 

nehezen feldolgozható téma, nem igazán 

az óvodások életkori sajátosságának 

megfelelő téma. A program fontosságát, 

üzenetét szem előtt tartva az előző 

évekhez hasonlóan valósítottuk meg, a 

szelektív hulladékgyűjtés szokásainak 

alakítását tűztük ki célul, melyet az egész 

nevelési év során tudatosan alkalmaztunk. 

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. A kinőtt, összegyűjtött ruhákat 

eltettük szekrényeinkbe, melyek a 

mindennapokban fel tudtunk használni, ha 

valakinek nem volt váltó ruhája. 

Víz világnapja Szele Éva 2019. március 18. 

A Víz világnapi projekt a Nagykun Vízmű 

telephelyén szerzett élményekre épült.  

A gyermekek az életkori sajátosságuknak 

megfelelő információkat gyűjtöttek arról, 

hogy a Vízmű segítségével hogyan jut el 

otthonunkba az ivóvíz. 

Változatos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek a víz tulajdonságával, 

nélkülözhetetlenségével az emberek, 

állatok, növények életében, a takarékos 

vízhasználat fontosságával. 
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 Öltözz zöldbe Andrási Tiborné 2019. március 21. 

Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata, a 

tavaszi nap-éj egyenlőség köszöntésére 

egy kis játékot szervezett melynek helyi 

szervezését intézményünk SZIM Zöld 

Bázisintézménye vállalta fel, melynek 

programjához mi is csatlakoztunk a 

gyermekekkel. 

Játékokat szerveztünk, énekeltünk az 

intézmény többi óvodás gyermekeivel a 

Múzeumparkban. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  
 Föld napja Nagy Tiborné 

Erdei Krisztina 

2019.04.25. 

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 

2019.05.6-17. 

A madár témát két hetes projekt keretében 

sokoldalúan, változatos tevékenységeken 

keresztül dolgoztuk fel a gyermekekkel. A 

gyermekek új ismereteket szereztek, 

illetve a meglévők tovább mélyültek. A 

projekt zárása ként az Erdei Tornapályára 

terveztünk családokkal közösen egy 

kirándulást, ahol természetismereti 

játékokon keresztül szerettük volna még 

szemléletesebbé tenni a madarak és a fák 

védelme iránti elköteleződésünket, 

azonban a csapadékos időjárás miatt a 

programot nem tudtuk megvalósítani. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  

Csokonai Autómentes világnap 

 

 

Óvodapedagógusok Kunlovardában járt óvodánk több 

csoportja, helyi gazdasági udvar 

megtekintése 

Állatok világnapja 

 

Óvodapedagógusok Állatorvosi rendelőben végeztünk 

megfigyeléseket 

Föld napja 

 

Óvodapedagógusok Föld napja alkalmából óvodánk 

kiskertjeinek rendbetétele, palántázás, 

ültetés. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok Lombkorona tanösvényen jártunk 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok Játszd újra kiállításra készítettünk újra 

hasznosítható játékokat. 

Jókai Autómentes világnap Óvodapedagógus 2018.09.14.  

Az erdei futópályára kerékpároztunk ki, 

ahol különféle, a természetben játszható 

játékokkal töltöttük el az időnket. 

 Állatok 

világnapja 

Óvodapedagógus 2018.10.11.  

Sajnos az időjárás miatt később tudtuk 

megvalósítani a tervezett lovaskocsizást a 

Kunlovardába. A gyermekeink az 

állatokról való gondoskodást, azok 

védelmével ismerkedtek meg a látogatás 

során. 

2018.10.19 

Szülői felajánlásból Madárbemutatón 

vehettek részt gyermekink. 

Víz világnapja Óvodapedagógus 2019.03.19 

A gyermekekkel vizsgálódásokat 

végeztünk, elsétáltunk a víztoronyhoz, 

megnéztük az utcánk végén működő régi 

nyomós kutat. Beszélgettünk a víz 

fontosságáról. 

Föld napja Óvodapedagógus 2019. 04.24.  

Az udvar rendezése, kerti munkák 

végzése jelezte a Zöld jeles  

A Föld világnapja alkalmából 

újrahasznosított anyagokból készítetünk 

eszközöket, majd az udvarunk 

gereblyézése, rendezése töltötte ki a nap 

tartalmi részét. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógus 2019.05.13 

Az időjárás viszontagságai miatt nem 

tudtuk a tervezett módon megtartani. 

Ehelyett olyan csoportszobában játszható 

játékokkal emlékeztünk meg a jeles 

ünnepről, mely a virágok, növények, 

madarak ismeretét igényelték, mely 

ismereteket az év során szereztek meg a 

gyermekek. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus 2019.06.05 

Saját készítésű társas játékainkkal 

játszottunk, melyek szabályai megerősítik 

a környezettudatos viselkedés szabályait. 
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Kinizsi Autómentes világnap Óvodapedagógus 2018. 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 2018. Október 4. 

A Micimackó csoport ellátogatott a 

Kunlovardához, a kisebb gyerekekkel az 

óvoda környékén fellelhető 

baromfiudvarok lakóit figyelhettük meg. 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2019. Március 22. 

Mindegyik csoport az adott projekten 

belül feldolgozta a témát. A világnap 

alkalmából a gyerekek különböző 

vizsgálódásokat végeztek a vízzel.  

A Micimackó csoportosok ellátogattak az 

közeli Bikás tóhoz és a víztoronyhoz.  

 Föld napja Óvodapedagógusok 2019. 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.  

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2019. 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 Szivárvány és a Zöldikék 

tehetséggondozó műhely 05.17-én lovas 

kocsival ellátogatott a szélmalomhoz. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok 2019. Június 5. 

Valamennyi csoport részvételével 

látogatás a közeli szelektív hulladékgyűjtő 

járdaszigethez. 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329       2018/2019 – es nevelési év 

 
 

39 

 

Kuthen Autómentes világnap Óvodapedagógusok 2018. szeptember 

„Bringa tanoda” óvoda udvarán 

akadálypálya felállítása 

Állatok  

világnapja 

Óvodapedagógusok 2018. szeptember.26 

Kirándulás a „Kunlovardába 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2019.március 

Csoportonkénti megemlékezés vizes 

játékokkal 

Föld napja Óvodapedagógusok 2019. április 01. 05.  

„Egy gyermek, egy palánta!” óvodánk 

szépítése közösen a szülőkkel 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2019. május 13-17.  

Játékos feladatok az óvoda udvarán. 

Csoportonkénti megemlékezés séta a 

parkban. Séta a közeli gólyafészekhez. 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógusok 2019. június 05.  

Az óvoda udvarának szépítése közösen a 

gyerekekkel. 

SZIM Autómentes világnap Óvodapedagógus 2018. 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  2018. Október 4. 

Tóth Endre gazdaságába látogattunk, ahol 

közelről figyelhettük meg őshonos 

állatait. 

Víz világnapja Óvodapedagógus 2019. Március 22. 

Valamennyi csoportunkban a víz 

témakörében szerveztük a nap 

tevékenységeit. Fürdettünk babákat, 

úsztattunk hajót, építettünk vízvezetéket 

stb. 

Föld-napja Óvodapedagógusok Április 25. 

Az udvarunkat virágokkal díszítettük, 

műveltük kis kertünket és kézműves 

tevékenységeket szerveztünk a 

gyerekeknek. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2019. Május 10. 

A DATE Kutató intézet arborétumában 

szerveztünk játékos tevékenységeket, 

tettünk megfigyeléseket. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok 2019. Június 4. 

A szelektív hulladékgyűjtést erősítettük a 

gyerekekben játékos feladatokkal, 

buborék fújó készítésével PET palackból. 
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Zöld óvodák rendezvényei                      Felelős  

Takács P. Autómentes világnap Óvodapedagógusok  2018.09.14. 

Hagyomány óvodánkban, hogy ez 

alkalomból kerékpáros ügyességi versenyt 

rendezünk. Az óvoda KRESZ pályája 

alkalmas erre a célra. Az ügyes gyerekek 

mindannyian almát kapnak a feladat 

végrehajtása után. A délután folyamán 

pedig a szülőkkel együtt kerékpár túrát 

szerveztünk az Erdei futópályára, 

megnéztük a Lombkorona Tanösvényt. 

Állatok világnapja Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

2018. Október 4. 

A csoportokban a projektek tartalmazták 

az állatok világnapjához kapcsolódó 

ismereteket, játékokat. 

A délelőtt az óvoda udvarán állatokat 

utánoztunk, vetélkedőt rendeztünk az 

állatok felismeréséből, majd „Ki tud 

többet róla” játékos beszélgetést 

kezdeményeztünk a gyermekekkel. 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  

2019. március 22. 

A víz világnapja alkalmából minden 

csoportunkban a megvalósuló projekt 

központi témája. A gyerekek vizsgálódtak 

a vízzel, kisfilmet néztek meg a tengerek 

élővilágáról, készültek társasjátékok, a 

csoportokban rajzkiállítások. 

Föld napja Óvodapedagógus  2019. április 17. 

Óvodai szinten: 

„Egy gyermek, egy palánta” Óvodai 

kertrendezés, ültetés. Szülők bevonása a 

kiskert beültetésébe, a növények az udvar 

rendezésébe. Konyhakert előkészítése, 

ültetés, palántázás. Csoportszintű 

feldolgozásra a projektek megvalósítása 

során került sor. Több napon át, változatos 

tevékenységeken keresztül valósult meg. 
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Madarak fák napja Tagintézmény 

vezető 

Óvodapedagógus  

2019. május 10. 

Minden csoport elsétál madárhangot 

gyűjteni. Ezt követően az udvaron 

beszámolnak róla a gyermekek, hogy mit 

„találtak”. Az óvodapedagógusok 

segítenek a madárhangok 

megismerésében. 

 Megmértük az óvoda fáit, mennyi 

kisgyermek tudja átölelni a derekát. 

Beszélgetést kezdeményeztünk, 

megismertettük a gyermekekkel azokat a 

fákat, melyek közvetlen környezetükben 

élnek. 

Játékos tevékenységeken keresztül 

(kézműves, mozgásos) tettük gyermek 

közelivé a madarak, fák védelmét, 

szeretetét. 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. 2019. 05.29-én kirándulást 

szerveztünk a Lombkorona tanösvényre, a 

szülőket is hívtuk. A Kobakcsalogató 

tehetségműhely minden gyermeke részt 

vett ezen a kiránduláson. Sajnos az 

időjárás miatt nem tudtunk kimenni a 

tanösvényre. 

 Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus 2019. 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 (az óvoda 

udvar tele volt szeméttel). Így a gyerekek 

tevékeny részesei voltak a mesének, nagy 

élmény volt számukra. 
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Táncsics krt. 

19. 

Autómentes világnap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld napja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógus 2018. 09. 19. 

2018. 10. 04. 

2019. 03. 22. 

2019. 04. 20. 

2019. 05. 10.  

2019. 06. 03. 

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 2018.09.21. 

Az autómentes napot óvodai szinten 

valósítottunk meg. A szülők 

lehetőségüknek megfelelően kerékpárral, 

vagy gyalogosan hozták, ill. vitték haza 

gyermekeiket. A nap folyamán 

lehetőséget biztosítottunk a gyerekek 

számára kerékpáros ügyességi feladatok 

megvalósítására, és bemutathatták milyen 

ügyesen használják a kerékpárjaikat. 

 Állatok világnapja Óvodapedagógusok 2018.10. első hete 

A gyermekeket a szülők segítségével a 

karcagi Kunlovardába vittük el, ahol a 

háziállatokon kívül rénszarvast is láthattak 

a gyerekek. 

Európai 

Hulladékcsökkentési 

Hét 

 

Óvodapedagógus 2018. november 19-23.  

A hét folyamán arra törekedtünk, hogy a 

gyerekek játékokon, tevékenységeken 

keresztül tevőlegesen vegyenek részt 

környezeti problémák megoldásában, 

mintát láthassanak a hulladékok kezelésre. 
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Te szedd! – 

hulladékgyűjtés  

 

Óvodapedagógus 2019.03.18. 

Bekapcsolódtunk az országosan 

meghirdetett kampányhoz. A 

gyermekekkel az óvoda környékén lévő 

kis utcákban, zugokban gyűjtöttük össze a 

szemetet. Az összegyűjtött zsákokat a 

Nagykun Környezetvédelmi KFT 

dolgozói szállítottak el. 

Öltözz zöldbe 

 

Óvodapedagógus 2019.03.21. 

„Zöldbe öltöztek az óvodások” - 

Zöld Óvoda flashmob került 

megrendezésre a Múzeumparkban a 

tavaszi napéjegyenlőség jegyében, 

nagycsoportos óvodások és az óvó nénik 

bevonásával. 

Víz világnapja Óvodapedagógusok 2019.03.22. 

Víz világnapja külön 

projektfeldolgozással valósult meg. 

Változatos tevékenységeken keresztül 

ismerkedtek a víz tulajdonságával, 

nélkülözhetetlenségével az emberek, 

állatok, növények életében, a takarékos 

vízhasználat fontosságával. 

A csoportjaink ellátogattak a 

Víztoronyhoz, ahol megbeszéltük, hogy 

hogyan jut el a víz hozzánk, és a 

gyermekek, hogyan járulhatnak hozzá, mi 

tehetnek a víz védelme érdekében. 

Föld napja Óvodapedagógusok 2019.04.15-17. 

A Föld napjáról a csoportokon belül 

emlékeztünk meg, kézműves 

tevékenységekkel, versekkel, dalokkal, 

különböző játékokkal. 

Madarak és fák napja Óvodapedagógusok 2019.05.09. 

Óvodai szinten emlékeztünk meg a jeles 

napról, közös mozgásos játékok és dalos 

játékok szervezésével. 

Környezetvédelmi 

világnap 

Óvodapedagógusok 2019. 06.05. 

A gyermekeknek elmeséltük a „Kuka 

manó” mesét, melyet játékos formában 

dolgoztunk fel a gyermekekkel közösen./ 

műanyag palackokat tapostunk, 

szelektíven válogattunk, ill. megbeszéltük 

a hulladékhasznosítás fontosságát. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek 

– szülők) 

Testnevelés munkaközösség 

vezető 

2018.10.10. 

20. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedőt a 

nagycsoportos óvodások részére. A verseny 

szervezésében, előkészületeiben 

amunkaközösség 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 XX. alkalmat igyekeztünk emlékezetessé 

tenni a gyermekek és szüleik számára: 

fotókiállítást rendeztünk az eltelt 20 év 

eseményeiből, a dekorációra, is nagy 

hangsúlyt fektettünk.  

A vándorkupát ismét 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, 

a „Gyermekünk Mosolya - Egészséges 

Gyermekekért” Alapítvány minden óvodát 

sport játékszerekkel támogatott. A 

rendezvény végén a gyermekeket 

meglepetés torta várta. 
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„Ovigála” intézményvezető 

vezetői munkaközösség 

vezető 

2018.11.17. 

A vezetői munkaközösség tagjainak aktív 

előkészítő munkájának, részvételének 

köszönhetően sikeresen megvalósult ebben 

a nevelési évben a XV. OVI-GÁLA 

intézményi rendezvényünk. A Madarász 
Imre Egyesített Óvoda valamennyi 
óvodájából műsort adtak óvodásaink és az 
óvodapedagógusok, melynek célja szakmai 
partneri hálózat erősítését 

szolgálta.Gulyás Ferencné a Madarász 

Imre Egyesített Óvoda 

intézményvezetője a Karcag és Térsége 

tehetségsegítő Tanács titkára rövid 

köszöntőjében tájékoztatta a jelenlévő 

vendégeket a KTTT elmúlt időszakban 

elért eredményeiről, sikeresen 

megvalósul programjairól, 

pályázatairól.Gyermekünk mosolya 
egészséges Gyermekekért Alapítvány 

emlék plakettjei is az OVI-GÁLA 

rendezvényen került átadásra. Az 

emlékplakettet Pusztai Rókák nomád 

hagyományőrző Egyesülete valamint 

Szikfolt – foltvarró klub vezetői vehették át  

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. 
Résztvevő gyermekek száma: 168 fő 

Résztvevőszülők száma: 400 fő 

Meghívott vendégek: 45 fő 

Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 
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Aprólábak Néptánc 

Gála 

intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2019.03.23. 

Intézményünk idén is megszervezte a 

Madarász Imre Pedagógiai Napokat, 

melynek nyitó rendezvénye volt az 

Aprólábak Gyermektánc Gála, mely NTP-

OTKP-18-0091 pályázat támogatásával 

valósult meg. A rendezvényen 

intézményünk valamennyi gyermektánc 

tehetségműhely csoportja szerepelt.  A 

rendezvényre meghívást kapott a 

térségünkben működő Püspökladányi 

Egyesített Óvoda Intézmény Palánta 

tehetséggondozó műhely csoportja, a 

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. 

164 gyermek, intézményünk nevelő 

közösségének tagjai, meghívott vendégek, 

szülők vettek részt, helyi alkotók kiállítása 

kísérte a rendezvényt. 
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Tervezés Megvalósítás 

Intézményi rendezvények           Felelős 

„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(pedagógiai) 

kézműves munkaközösség 

vezető 

2019.03.21. 

A kiállítást Szepesi Tibor önkormányzati 

képviselő úr, az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke nyitotta meg. 

A kiállítás megnyitóján a Táncsics krt. 

17-es óvoda nagycsoportos 

gyermekeiadtak műsort. Műsoruk címe: 

Pohárdal. A gyermekeket felkészítette: 

Erdei Krisztina óvodapedagógus. 

 

Az óvodás gyermekeink bemutatkozása 

után a Karcagi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Stompegyüttese állt színpadra. 

Műanyag kukára írt zenedarabot adtak 

elő. Előadásuk címe: Argenziano: 

Stickin’ Garbage 

 

A kiállítás ideje alatt a gyermekek, 

szülők, óvodapedagógusok, a 

tehetséggondozó műhelyekben 

résztvevő gyermekek által készített 

újrahasznosított játékeszközök, 

alkotások kerültek bemutatásra. A 

kiállítást a városban működő Szik –Folt 

foltvarró klub tagjainak alkotásai és a 

Kádas György Általános Iskola és 

Szakiskola kosárfonó és vesszőbútor 

készítő diákjainak alkotásai 

gazdagították.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 

A program a kedvezőtlen időjárás miatt 

elmaradt. 

Pedagógus napi 

ünnepség 

intézményvezető 

intézményvezető helyettes 

(általános) 

2019.06.21. 

Intézményünk aktív és nyugdíjas 

pedagógusinak, dolgozóinak köszöntése. 

Nyugdíjba vonulók köszöntése, jubileumi 

jutalomban részesülők köszöntése, 

intézményi díjak átadása. A pedagógus 

napi ünnepségünk színvonalát emelte 

Kundra Hanna Táncsics krt. 17-es óvoda 

óvodásának mese előadása, valamint a 

Takács Péter úti, Zöldfa úti és a Kuthen úti 

óvodák szívet melengető gyermekműsora. 

Sportolj velünk! intézményvezető 

intézményvezető helyettes, 

Balajtiné Sütő Margit 

tagóvoda vezető 

A délutáni program célja a mozgás iránti 

igény felkeltése, a sportágak 

megismertetése, megszerettetése a 

családokkal, gyermekeiken keresztül, 

valamint a sportágak népszerűsítése volt.  

 

A rendezvényt megnyitotta:Szepesi Tibor 

önkormányzati képviselő úr, a Karcagi 

Sportegyesület Elnöke.  

Megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy 

a mai rohanó világunkban mennyire fontos 

a felnövekvő nemzedék számára biztosítani 

a mozgást, a mindennapi sportolási 

lehetőséget. 

Gulyás Ferencné a Madarász Imre 

Egyesített Óvoda intézményvezető 

asszonya, a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanács titkára köszöntötte a 

programon megjelent vendégeket, 

szakosztályok vezetőit, a sportolókat, 

valamint az óvodás gyermekeket és kedves 

szüleiket. 

A délután folyamán 8 sportág (asztalitenisz, 

kerékpár, labdarúgás, röplabda, úszás, 

birkózás, kézilabda, talajtorna) bemutatása 

valósult meg. A szakosztály vezetői, edzői 

és sportolói mutatták be a sportágakat, majd 

a rendezvényen résztvevő gyermekek ki is 

próbálhatták a számukra szimpatikus 

sportágakat. 

Mind emellett egészségügyi szűrővizsgálat 

is zajlott a gyermekek részére, melyet Dr. 

Vass Éva csecsemő- gyermekgyógyász 

szakorvos végzett el a program keretén 

belül. 
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A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények 

 

Résztvevők 

neve, létszáma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény 

megnevezése 

Szervezője Helyszíne 

Szabóné Szentesi 

Mária és Tóthné 

Török Judit 

„Legszebb 

konyhakertek”Országos 

díj átadó ünnepség 

Óvodánk kertje országos 

díjazásban részesült 

Magyar Mezőgazdasági 

Minisztérium 

2018.okt. 15. Budapest 

Horváthné 

Balogh Barbara 

2018. október 17.  Bemutató foglalkozás: 

„Tájékozódj a 

méhecskével!” 

POK Szolnok 

városi óvodák 

Konczné Pecze 

Margit 

Molnárné Oros 

Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Kovácsné Lovász 

Erika 

Szabó Lajosné  

Sánta Szilvia és 

Tóthné Török 

Judit 

Kovács Mariann 

Eszter, Kovácsné 

vadai Viktória 

2018.10.18. Komposztünnep Madarász Imre 

Egyesített Óvoda, 

OH POK 

Madarász 

Imre 

Egyesített 

Óvoda  

SZIM óvodája 

Molnárné Oros 

Csilla 

Szendrei Mária 

Farkas Jánosné 

Kovácsné Fodor  

Mónika és 

Szentesi Nelli 

Cseppentő 

Lajosné, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Mándi Katalin, 

Perge Tiborné, 

Rauschenberger 

Gáborné 

Balázs Dorina 

2018.10.24 Bemutató foglalkozás: 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka 

eszközrendszere vegyes 

óvodai csoportban 

OH POK 

Bázisintézmény 

Őszi Pedagógiai 

Napok 

Madarász 

Imre 

Egyesített 

Óvoda  

Jókai úti 

óvodája 

Szabóné Szentesi 

Mária és Tóthné 

Török Judit 

2018. nov. 8. „Legszebb 

konyhakertek” 

önkormányzati díj átadó 

ünnepség 

Tóthné Tórök Judit 

kreatív díjat kapott 

Karcag város 

önkormányzata 

Karcag 

Csapóné H. M.  

Kása Henrietta 

2018.11.22. Bemutató foglalkozás – 

A só mese feldolgozása 

gyermekekkel – H. 

Tóth Jánosné, és Lövei 

Gáborné vezetésével 

MIEO Csokonai úti 

Óvoda 

Lövei Gáborné  SNI Homoki Judit  
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Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Oros 

Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Péter Lászlóné 

Szabó Erika, 

Posztósné 

Kovács Éva 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga 

Csilla, Makai 

Ildikó, Kovácsné 

Vadai Viktória 

Kunné Nánási 

Mónika 

201901.23. 

 

Tehetségek nyomon 

követése 

KTTT, MIEO Ifjúsági ház 

Karcag 

Makai Ildikó, 

Kunné Nánási 

Mónika 

2019. február 23. Intézményi jó 

gyakorlatok bemutatása 

KTTT Ifjúsági ház 

Karcag 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Popovicsné Nagy 

Mária 

2019.03.04. 

 

Legyen neked is 

konyhakerted! 

M.I.E.Ó. Jókai úti 

óvodája  

Madarász 

Imre 

Egyesített 

Óvoda  

Jókai úti 

óvodája 

Nagy Tiborné 

Andrási Tiborné 

Erdei Krisztina 

Szarka Péterné 

Benéné K.Anna 

Gyökeres Éva, 

Szabó Erika, 

Posztósné 

Kovács Éva 

 

 

2019. március 21. 

Játszd Újra kreatív 

alkotó kiállítás 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Déryné 

Kulturális 

Turisztikai 

Sportközpont 

és Könyvtár 

Konczné, Szarka 

Péterné, Löveiné, 

H.Tóth Jánosné 

Popovicsné Nagy 

Mária, Molnárné 

Kovács Ildikó 

 

2019.03.21. „Öltözz zöldbe”  Múzeumpark 
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Nagy Tiborné 

Andrási Tiborné 

Erdei Krisztina 

Kovácsné Czigle 

Erika 

Vincze Nóra 

LíborTerézis 

Bíró Zoltánné 

Szarka Péterné 

Benéné K.Anna 

Konczné Pecze 

Margit 

Lövei Gáborné 

Kisariné Enikő 

Krézné Szabó 

Katalin, Ábrahám 

Anett, Ecsediné 

Boldizsár Szilvia 

Karászi 

Sándorné, Rácz 

Béláné, Monori 

Nagy Éva 

Balogh Sándorné, 

gyökeres Éva, 

Szabó Erika, 

Posztósné 

Kovács Éva 

 

2019. március 24. 

Aprólábak Néptánc 

Gála 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Déryné 

Kulturális 

Turisztikai 

Sportközpont 

és Könyvtár 

Andrási Tiborné 

Posztósné 

Kovács Éva 

 

 

2019. március 25. 

Kreatív labdajátékok a 

Délutáni Pattogó 

mozgásos 

tehetséggondozó 

műhelyben 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Takács Péter 

úti óvoda 

Nevelőtestület 2019. március 27. Közösségek szerepe a 

tehetséggondozásban 

KTTT, MIEO Déryné 

Kulturális 

Központ 
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Kovácsné Czigle 

Erika 

Szele Éva 

Konczné Margó, 

H. Tóthné, 

Kisariné Enikő 

Farkas Jánosné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Szendrei Mária 

Szabó Lajosné 

Vajó Edit 

Nagyné Pusztai 

Tünde 

Kovácsné Lovász 

Erika 

Popovicsné Nagy 

Mária, Molnárné 

Kovács Ildikó 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné 

Cseppentő 

Lajosné 

2019. március 28. Túl az Óperencián Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Ifjúsági Ház 

Popovicsné Nagy 

Mária 

2019.03.28. „Óvjuk egészségünket” M.I.E.Ó. SZIM 

óvodája 

Gépgyár úti 

SZIM óvoda 

Andrási Tiborné 

Erdei Krisztina, 

Benéné K.Anna 

Molnárné Győri 

Erika 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Molnárné Oros 

Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Péter Lászlóné 

Kovácsné Lovász 

Erika 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Szabó Erika, 

Posztósné 

Kovács Éva 

Nagyné Varga 

Csilla 

Kovácsné Vadai 

Viktória, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Kovács Mariann 

Kunné Nánási 

Mónika 

2019. 04.03. Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Egyetem által irányított, 

óvodai zenei nevelés új 

gyakorlatának 

bemutatása 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda, 

Művészeti 

Egyesület 

Ifjúsági Ház 
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Szele Éva, 

Konczné Margó 

Lövei Gáborné 

Farkas Jánosné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Péter Lászlóné 

Szabó Erika, 

Balogh Sándorné 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Kovácsné Vadai 

Viktória, 

Rauschenberger 

Gáborné 

Balázs Dorina 

2019. április 09. Megyek, megyek 

mendegélek mese erdőn 

keresgélek 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

OH POK 

 

Ifjúsági Ház 

Andrási Tiborné 

Szele Éva 

Kovácsné Czigle 

Erika, 

Szarka Péterné, 

Kisariné Enikő, 

H.Tóthné 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Szendrei Mária 

Nagyné Pusztai 

Tünde 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Bodnárné Nagy 

Mária, Balogh 

Sándorné 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Rauschenberger 

Gáborné 

Harsányiné Sz. I. 

2019. április 10. A mese hatása a 

gyermek egészséges 

fejlődésére 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

OH POK 

 

Kuthen úti 

óvoda 

Andrási Tiborné 

Erdei Krisztina 

Nagy Tiborné 

Péter Lászlóné 

Posztósné 

Kovács Éva 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

2019. április 11. Egészségnevelés 

komplex hatása az 

óvodai nevelés 

keretében 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

OH POK 

Kuthen úti 

óvoda 

Benéné K.Anna 2019. április 15. Nehezen nevelhető 

gyerekek óvodai 

nevelése kis létszámú 

csoportban 

MIEO és a 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Munkaközössége 

Szolnok 
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Andrási Tiborné, 

Ábrahám Anett, 

Krézné Szabó 

Katalin 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Balajtiné Sütő 

Margit 

Kunné Nánási 

Mónika, Perge 

Tiborné 

2019. április 17. Nemszeretem állatok Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

SZIM óvoda 

Csapóné H. M. 

Kása Henrietta 

2019. 05.14. 

 

bemutató foglalkozás – 

A kamilla virág 

történetének 

mesefeldolgozása 

címmel- Pusztai Tünde 

vezetésével 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Környezeti és 

mesevarázs 

munkaközösség 

Kuthen úti 

Óvoda 

Popvicsné Nagy 

Mária, Gyökeres 

Éva 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Kovácsné Vadai 

Viktória, 

Cseppentő 

Lajosné 

2019.05.17. 

 

„Sportolj velünk” - 

családi délután 

 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

 

Akácliget 

Fürdő  

 

Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Csapóné H. M. 

Harsányiné Sz. I. 

2019. május 22. Verselés, mesélés a 

Lépésről-lépésre 

programban 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Kinizsi úti 

óvoda 

Andrási Tiborné, 

Konczné Margó 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

Szabó Renáta 

Dr, Kozákné 

Győző Erika 

Földi-Nagy Anna 

Popovicsné Nagy 

Mária 

2019. május 28. Tartásjavító torna 

mozgásos népi játékok 

alkalmazásával 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

SZIM óvoda 

 

Partner intézmények szakmai programjai, amelyeken részt vettünk: 

 

Szakmai 

program 

időpontja 

Szakmai program 

megnevezése 

Résztvevők neve, 

létszáma 

Szakmai program 

szervezője 

Szakmai 

program 

helyszíne 
2018.08.23. POK szaktanácsadói 

megbeszélés 

Romhányi 

Sándorné 

J-N-Sz POK Szolnok 

N.J.E. G.K 

2018.08.24. POK tanévnyitó 

rendezvénye 

Romhányi 

Sándorné 

J-N-Sz POK Szolnok 

N.J.E. G.K. 

2018. 

szeptember. 

04 

„Karcagi Kultúrház a 

fiatalokért” városi 

nyertes pályázat 

projektnyitó 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Harsányiné Sz. I. 

Déryné  Karcagi 

Polgármesteri 

Hivatal 
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2018.09.11. Zenei 

képességfejlesztés az 

óvodában 

Molnárné Győri 

Erika 

ÓNME Országos 

Egyesülete 

Budapest 

2018.09.27. Óvodapedagógusi 

nevelési évindító 

Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Győri 

Erika 

POK Szolnok 

N.J.E. G.K 

2018. 

október 03. 

Bemutató óra az 1. 

osztályban 

Benéné Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Győri 

Erika 

Szendrei Mária 

Galsi-Nagy Andrea 

Szabó Erika, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Rauschenberger 

Gáborné, Gyulainé 

Nagy Zsuzsanna, 

Kovácsné Vadai 

Viktória 

Kása Henrietta 

Nagykun Református 

Általános Iskola 

Karcag, Kálvin 

u. 2. 

2018. 

október 16. 

Jó gyakorlatok 

bemutatása 

Benéné  Szolnok 

2018. 

október 16. 

Szaktanácsadói 

konferencia 

Romhányi 

Sándorné 

POK Szolnok 

N.J.E. G.K 

2018. 

október. 16 

Rajzterápia Bemutató 

foglalkozás 

Vadainé Boros 

Beáta 

Spisák Dezsőné 

Ped. Szakszolg.  Karcag  

Kisújszállási 

u.45 

2018. 

október. 17. 

Betekintő  Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea 

Kunné Nánási 

Mónika 

Csapóné H. M. 

Kovács Mihály Ált. Isk.  Karcag Kálvin 

u. 9 

2018.10.18. Szakmaközi 

megbeszélés 

Csapóné H. M. Gyermekjóléti Szolgálat Kg. 

Püspökladányi 

u.33. 

2018.10.26. Őszi játszóház Csapóné H. M. 

Spisák Dezsőné 

Déryné Kg, 

Sportcsarnok 

2018.11.08. Szakmaközi 

megbeszélés 

Csapóné H. M. Gyermekjóléti Szolgálat Kg. 

Püspökladányi 

u.33. 
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2018.11.14. Bemutató óra az 1. 

osztályban 

Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Győri 

Erika 

Szendrei Mária 

Kovácsné Fodor  

Mónika, Sánta 

Szilvia, Szabóné 

Szentesi Mária 

Popvicsné Nagy 

Mária, Gyökeres 

Éva 

Rauschenberger 

Gáborné, Kunné 

Nánási Mónika, 

Kovácsné Vadai 

Viktória 

Harsányiné Sz. I. 

Spisák Dezsőné 

Györffy István Katolikus 

Általános Iskola 

Györffy István 

Katolikus 

Általános Iskola 

2018.11.21. Bemutató óra az 1. 

osztályban 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

Kovácsné Fodor  

Mónika, Sánta 

Szilvia, Szabóné 

Szentesi Mária 

Rauschenberger 

Gáborné 

KÁIAMI Kiskulcsosi 

Tagintézménye 

KÁIAMI 

Kiskulcsosi 

Tagintézménye 

2018. 11.29. Nagykun Református 

Általános Iskola 

Fogyasztói 

tudatosságra nevelő 

iskola díjátadó 

ünnepsége 

Gulyás Ferencné 

Andrási Tiborné 

Kunné Nánási 

Mónika 

Nagykun Református 

Általános Iskola 

 

Református 

Nagytemplom 

 

2018…… KTTT szakmai 

megbeszélés 

Molnárné Győri 

Erika 

KTTT Kunmadaras 

Kunhegyes 

Abádszalók 

2018.12.14. MATEHETSZ 

Tehetséghálózati 

műhelymegbeszélés 

Romhányi 

Sándorné 

MATEHETSZ Békéscsaba 

2018.12. 12. Kováts Mihály 

Ált.Isk. Adventi 

interaktív kézműves 

foglalkozás  

Nagy Tiborné KÁI és AMI Karcag, Kálvin 

u. 9. 

2018. 

dec.18. 

Színházlátogatás:  

Diótörő 

20 fő 

gyermek/óvoda 

Déryné Kulturális 

Központ 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

2018.12.19.  

 

Műsoros fenyőünnep 

és kézműves 

játszóház 

nagycsportosok, 

szüleik és óvó nénik 

részére 

Molnárné Oros 

Csilla 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi  

gyerek 18 fő  

szülő 7 fő  

Arany János  Általános 

Iskola 

Arany János  

Általános Iskola 

2019.01.20.  

  

Arany János 

Általános Iskola, 

Bemutató óra 

Molnárné Oros 

Csilla 

Farkas Jánosné 

Arany János Általános 

Iskola 

Arany János  

Általános Iskola 

2019.01.30. Pedagógus 

ellenőrzési rendszere 

Romhányi 

Sándorné 

POK Szolnok 
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2019…… KTTT szakmai 

megbeszélés 

Molnárné Győri 

Erika 

KTTT Kunmadaras 

Kunhegyes 

Abádszalók 

2019. febr. 

7. 

Színházlátogatás:  

Harisnyás Pippi 

20 fő 

gyermek/óvoda 

Déryné Kulturális 

Központ 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

2019. 

február 11. 

Györffy Napok 

rendezvény sorozat 

megnyitója 

1 fő Kunné Nánási 

Mónika 

Györffy István Katolikus 

Általános Iskola 

Györffy István 

Katolikus 

Általános Iskola 

2019. 

február 15. 

Györffy Néptánc 

Gála 

1 fő 

Kunné Nánási 

Mónika 

Györffy István Katolikus 

Általános Iskola 

Déryné 

Kulturális és 

Turisztikai 

Sportközpont és 

Könyvtár 

2019.02.19. Mondd, szereted az 

állatokat? interaktív 

mesefeldolgozás 

10 gyermek 2 

óvodapedagógus 

 

Déryné M.M. és Könyvtár Kg. Ifjúsági 

Ház- Könyvtár 

2019.02.28. A Szent Pál Marista 

Általános Iskola 

télbúcsúztató 

felvonulása 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

Péter Lászlóné  

gyerek 21 fő  

szülő 3 fő  

SZIM óvoda: 21 fő 

Balogh Sándorné, 

Szabó Erika, 

Gyökeres Éva, 

Bodnárné Nagy 

Mária, Popovicsné 

Nagy Mária, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Zöldfa: 5 óvoda-

pedagógus 35 

gyermek, 2 dajka 

A Szent Pál Marista 

Általános Iskola 

Karcag város 

központja, 

Múzeum kert 

2019.03.04.  

 

Aranyos Hetek 

Megnyitó  

Molnárné Oros 

Csilla 

Arany János Általános 

Iskola 

Arany János 

Általános Iskola 

2019.04.02. „Csiga – biga” palota 

mesemondó verseny 

óvodások számára 

Csapóné H. M. 

Kása Henrietta 

Déryné Kg. Déryné 

Műv. Központ 

2019.04.03.  

 

„Suli-Vár” 

iskolakóstoló 

program szülők, 

gyerekek és óvó 

nénik részvételével 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

gyerek 19 fő  

szülő 7 fő  

Arany János Általános 

Iskola 

Arany János 

Általános Iskola 

2019.április 

8. 

Erkel Ferenc 

Művészeti iskola 

POK napok 

keretében tavaszi 

koncert óvodánkban 

Benéné Karcagi Általános Iskola 

és AMI Erkel Karcagi 

Általános Iskola és AMI 

Erkel Ferenc AMI 

Tagintézménye 

Lór-Kerekes Ágnes 

Csokonai 

 

2019. április 

11. 

Chefecske szakkör 

bemutatója 

Andrási Tiborné KÁI és AMI Karcag, Varró út 

Lovagudvar 

2019.04.12-

13. 

Tavaszi Konferencia Romhányi 

Sándorné 

Molnárné Győri 

Erika 

ÓNME Országos 

Egyesülete 

Szolnok 
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2019. 04 15.  Magatartási és 

viselkedési 

szabályozási 

nehézségekkel küzdő 

gyermekek 

visszaintegrálásának 

megsegítése, a 

Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

ellátása Szolnokon,  

Teljesítményértékelé

s. Múlt-jelen, 

dilemmák 

Harsányiné Sz. I. Szolnok Városi Óvodák Szolnok, Jósika 

út 2. és Szolnok, 

Baross út 1. 

2. em 

2019.április.

16. 

Húsvéti játszóház. Nagy Tiborné 

Vadainé Boros 

Beáta 

Sántháné Karászi 

Julianna 

10 gyermek  

Mándi Katalin 

 

Balázs Dorina 

Spisák Dezsőné 

10 gyermek 

KÁI és AMI Kováts 

Mihály Ált.Isk. 

Karcag, Kálvin 

u. 9. 

2019.05.20 Szakmai nap Romhányi 

Sándorné 

Kunmadarasi Óvodák Kunmadaras 

2019. máj. 

24. 

Pindur- Pandúr Ki-

Mit-Tud országos 

Mini- KRESZ 

verseny 

A díjazott 12 –be 

kerültünk, így egy 

gyermekkerékpárt 

nyertünk. 

6 fő gyermek  

Szabóné Szentesi 

Mária, Kovácsné 

Fodor  

Mónika 

ORFK-OBB és a 

Nemzedékek 

Biztonságáért Alapítvány 

Budapest 

2019. június 

5. 

Kalandvár játékos 

délelőtt 

Benéné K. Anna +5 

gyermek 

Péter Lászlóné 

gyerek 5 fő  

szülő 1 fő 

Vadainé Boros 

Beáta 

Balajtiné Sütő 

Margit+5 gyermek 

Szabó Erika, 

Magyar Olga 

5 gyermek 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézménye 

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Karcagi 

Tagintézménye 

 

A 2018-2019-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. 

 

 



Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  

OM:202329       2018/2019 – es nevelési év 

 
 

59 

 

II. 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. 

 

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. 

 

A vezetői feladatokat ellátó kollegák között a szakmai együttműködés kiegyensúlyozott, 

rendszeres, a feladatok megoldására irányuló kooperatív jellegű volt. Feladataikat magas 

szinten ismerő, megvalósító, támogató vezetők irányították intézményünk óvodai 

feladatellátását, működését. 

 

Pedagógiai feladatok ellátásának személyi feltételei 

 

A 2018-2019-es 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 
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sajátos nevelési igényű gyermekek beóvodázására, csoportbeosztására. 

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

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

jelentkezettek gyermekek létszáma alapján a Takács Péter úti óvodában a 4. csoport 

újraindításáról döntött a képviselő testület 170/2019. (VI. 27.) „kt”. sz. határozatában.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, 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 Takács Péter úti óvodában a 3 vegyes életkorú csoport mellett az újonnan induló 

csoportban a 2,5 éves gyermekeket homogén csoportban fogjuk ellátni. 

 

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 munkáját18 fő közcélú foglalkoztatottnapi 8 órában 

segítetteanevelési év során.  

Csökkent munkaképességű alkalmazottak foglalkoztatására 8 főre kaptunk engedélyt (napi 4 

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

változások. 

 

Személyi feltételek változásai: 

 

A 18 fő közcélú foglalkoztatott szerződése lejárt 2019. február 28-án, 2019. március 01-től 9 

fő foglalkoztatására került sor, majd 2019. június 01-től ismét 18 fő közfoglalkoztatott 

álláshelyünk van. Jelenleg 13 álláshely van betöltve. 

Az álláshelyek betöltése egyre nehezebb. Így előfordulhat, hogy a korábbi létszámban nem 

kerülnek foglalkoztatásra az elkövetkező időszakban közcélú foglalkoztatottak. 

 

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: 

 

2018. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám116 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 

fő részmunkaidőben foglalkoztatott. 

2019. január: engedélyezett intézményi létszám 119 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 fő 

részmunkaidőben foglalkoztatott.  

 

A 2018. évi 4 hónapra szóló normatív támogatás igénylése során a támogatott pedagógus 

létszámunk 3 fővel meghaladta az óvodapedagógus álláshelyeink számát, 2019 januárjától 

intézményünk fenntartója további 3 fő óvodapedagógus alkalmazását engedélyezte.  
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Engedélyezett óvodapedagógusi álláshelyeink száma 2019. január 1-től 66-ről 69 főre 

emelkedett. Az álláshely meghirdetésre került, amelyeket a jelentkezések függvényében 

tudunk betölteni. Az újonnan meghirdetett álláshelyekre nem volt elegendő jelentkező, így 

azok közül az üresen maradt hely hirdetése folyamatos. Az óvodapszichológus álláshely 

hirdetése is folyamatos, jelentkező azonban nincs. 

Szűcs Ilona határozatlan idejű kinevezést kapott a megpályázott óvodapedagógusi álláshelyen 

(Zöldfa úti óvoda), amely a próbaidő alatt megszűnt.  

A tartósan távollévők helyettesítésére határozott idejű munkaszerződéssel kerültek 

alkalmazásra óvodapedagógusok. 

A nevelési év során határozott idejű kinevezése határozatlan idejűre módosult Makai Ildikó 

kolleganőnek a Táncsics krt. 19 óvodában, Erdei Krisztina óvodapedagógusnak a Székhelyen, 

Balázs Dorina óvodapedagógusnak a Zöldfa úti óvodábanésBodnárné Nagy Mária 

óvodapedagógusnak a Takács Péter úti óvodában. 

Határozott idejű állást tölt be Szele Éva, jelenleg a Székhelyen. 

 

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

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

 

 A nappali és levelezőképzés keretében óvodapedagógus hallgatók számára gyakorlati 

lehetőséget biztosítottunk, a főiskola igényei szerint kihelyezett államvizsga helyszínt 

biztosítva, 

 Pályaorientációs nap keretében karcagi általános és középiskolások számára tartottunk 

bemutatót az óvodapedagógusi pálya szépségeiről, előmeneteli lehetőségeiről, a 

képzéssel kapcsolatos információkról gyakorlati betekintési lehetőséggel egybekötve.  

 Karcagon és vidéken tanuló karcagi középiskolás diákok számára biztosítottuk a 

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

diákokban a gyermekekkel való foglalkozáshoz való pozitív érzés. 

 Nyári diákmunka keretében a fenntartónk által lehetőséget teremtünk, hogy már 

fizetésért bekapcsolódjanak a nevelőmunka segítésébe, a gyermekekkel való 

foglalkozásba, s azon diákok esetében, akiknél látjuk a pedagógus pályára való 

hajlamot, érdeklődést a velük együtt tevékenykedő óvodapedagógusok, vezetők 

feladata, hogy érdeklődésüket felkeltsük, támogassuk továbbtanulási szándékukat, 

 Gyakorlati helyet biztosítottunk pedagógiai, gyógypedagógiai képzésben résztvevők 

számára, s akikben továbbtanulási szándékot látunk, az óvodapedagógusi hivatás 

lehetőségeivel megismertetjük 

 Nevelőmunkát segítő munkakörök meghirdetése esetén előnyt élveznek azok a 

jelentkezők, akik megkezdték vagy felvételt nyertek levelező képzés keretében 

óvodapedagógus szakra. 

 

2019-ben 3 fő óvodapedagógus kezdte meg felmentési idejét: 

 Balogh Sándorné- Takács Péter úti óvoda,  

 Háló Éva – Táncsics krt. 19. óvoda,  

 Németh Imréné – Zöldfa úti óvoda. 
 

A 2018-2019-es nevelési évben az eseti helyettesítéseket 32+4 órában vagy délutáni csoport 

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

eseti helyettesítésre elrendelhető, a maximum számot nem értük el egyetlen esetben sem. 
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Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 
 

Az 2018-2019-es nevelési évben, 31 óvodai csoportban  

 

 2018. október 01. 2019. május 31. 

Gyermeklétszám 764 776 

Sajátos nevelési igényű gyermek 26 30 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarral küzdő gyermek 

13 15 

Cigány kisebbségi nevelésben részt 

vesz 

244 241 

Térítés nélkül étkező gyermek 673 685 

Veszélyeztetett 31 29 

Halmozottan hátrányos helyzetű 188 197 

Tanköteles korú 283 283 

Általános iskolai tanulmányait 

megkezdi 

- 187 
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2019-2020-as 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 7 3 54 1 55 1 1 13 4 2 1 0 44 7-17 

Csokonai 8 5 105 1 106 3 0 26 0 1 1 0 71 6-18 

Jókai 4 3 52 0 52 3 1 18 9 3 5 1 47 7-17 

Kinizsi 6 4 68 0 68 2 0 34 67 6 54 14 68 7-17 

Kuthen 10 9 93 1 94 6 2 25 55 10 40 0 70 6-18 

SZIM 6 4 71 1 72 0 1 26 12 9 9 2 65 6-18 

Takács 8 5 90 0 90 1 0 37 36 13 27 2 88 6-18 

T19 13 8 142 5 147 4 2 53 16 2 16 0 103 6-18 

Zöldfa 7 4 69 0 69 4 0 28 39 1 31 5 68 6-18 

Összesen 69 45 744 9 753 24 7 260 238 47 184 24 624  

 

 

 1 fő óvodapedagógus - gyógypedagógus 

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

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 2 fő óvodatitkár 

 1 fő díjbeszedő 

 1 fő adminisztrátor 

 4 fő fűtő-karbantartó 

 8 fő csökkent munkaképességű munkavállaló heti 20 órában 
 

 



 

 

 

 

2.1.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 Takács Péter úti óvoda 3 csoportszobájába új bútorok kerültek beszerzésre. 

 2018-bana Csokonai úti óvoda 3 bejárati ajtójának cseréje megtörtént. 

 

Megvalósult beszerzések: 
 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

Foglalkoztatási anyagvásárlás 20 

000 Ft értékben 

A tisztítószer beszerzése, 

biztosítása egész évben 

megvalósult1 

 

Minden alkalmazott számára: 

köpeny 

papucs 

100 magyar népmese című könyv 

Kapubejáró felújítása 

 „NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0102: 

863.000.- 

Pályázati támogatásból: 

• Rajzolás, festés, mintázáshoz 

kellékek, eszközök 

Csoportos tehetségsegítő 

tevékenységek megvalósítására 

III. a „Tehetségek 

Magyarországa” című EFOP-

3.2.1-15-2016-00001 

azonosítószámú kiemelt projekt 

keretében” 

Útiköltség támogatás Budapesten 

a Pindur – Pandúr Országos Mini 

KRESZ versenyre 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól 

1 db talpas kosárpalánk 

3 db füles labda 

Folyami kövek 

Kéznyomok 

Lábnyomok 

30 db gyermek 

törölköző 

1 hangszerkészlet 

1 db kosárállvány 
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Csokonai úti 

óvoda 
 3 bejárati ajtó cseréje 

 Konyhában, tányérok, 

poharak, kancsók 

 Óvónők, ped. asszisztens 1 

köpeny+1 nadrág/fő 

 Dajkák és Rehab 

foglalkoztatott 2 köpeny+1 

nadrág/fő, 1 klumpa 

 Írószervásárlás (október) 

20.000 Ft/csoport 

100 magyar népmese című könyv 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0091: 

661.000.- 

Pályázati támogatásból: 

• Hangszerek, könyvek, 

karakter cipő, táncház 

találkozó 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtólAkadálypálya 

csomag –Óvodai pszichomotoros 

készlet (65000 Ft) 

 

Jókai úti óvoda Fejlesztő játékok 

Hangszerek 

Írószer 

Konyhai eszközök 

100 magyar népmese című könyv 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól : 

Tornabot (80cm) 

Kéznyomok 12 db-os 

Lábnyomok (12 db-os) 

Gát állítható 

Ugrálózsák szett 

Pumpa labdához 

tornazsámoly 

Billenőrács hinta 
 

Kirándulás 

szervezése a 

tagóvoda szülői és 

gyermekei 

számára. 

 

52 db 

gyermekpólót 

adományozott a 

Cigány 

Kisebbségi 

Önkormányzat  

Kinizsi úti  

óvoda 

Vizuális eszközök 

vásárlása.Tisztítószerek 

folyamatos beszerzése, nyomtató 

vásárlás 

Dolgozói papucsok. köpenyek 

vásárlása. 

100 magyar népmese című könyv 

 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-

16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól : 

Ejtőernyő 350 cm 8 fogóval 

Óvodai pszichomotoros készlet 

Karika 60 cm 
 

Rendezvényeinket 

támogatta Pánti 

Ildikó képviselő 

asszony 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

66 

 

támogatása” „Esélyteremtő 

Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekthez kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő 

játékok, 

képességfejlesztő játékok 

eszközkészletének bővítése. 

 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0083: 

637.000.- 

Pályázati támogatásból: 

 

Gyertyakészítéshez kellékek, 

eszközök, hangszerek, fejlesztő 

játékok, könyvek, irodai anyagok, 

színházlátogatás, a gyerekek 

részére fellépéshez cigány 

népviseleti ruhák beszerzése.  

Kislányoknak szoknya, blúz.  

Kisfiúknak ing, mellény, cigány 

kendő. 

Kuthen úti 

óvoda 

Óvodapedagógusok, dajkák 

munkaköpenyek, nadrágok, 

papucsok, védő felszerelések 

100 magyar népmese című könyv 

 

Létra 1 db 

Terítő anyag 

Konyhai kés 1 db 

Szemetes 1 db 

Ventillátor 1 db 

Takarító kocsi 1db 

Gyermek kötény 25 db 

vasaló 1 db 

tál 16 db 

csemegés tányér 48 db 

nagy tálca 4 db 

kistálca 6 db 

teás kanál 30 db 

 

Kazán javítása, szivattyú csere 

 

Szellőzőrendszer karbantartása 

 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól  

Pöttyös labda 

Tornakígyó 

Gát állítható 

Guruló deszka piros 

Guruló deszka sárga 

Szivacs labda közepes 

Szivacs labda nagy 

Labdaháló 

Pumpa 

Ugráló kötél szett 
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Kisebb javítások: 

gyermekfektetők, ajtók, 

mosdókagylók- WC-ék javítása. 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-

16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések 

támogatása” „Esélyteremtő 

Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekthez kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő 

játékok, 

képességfejlesztő játékok 

eszközkészletének bővítése. 

SZIM óvoda Vizuális eszközök 

vásárlása.Tisztítószerek 

folyamatos beszerzése, Dolgozói 

papucsok. köpenyek vásárlása. 

Költségvetésből: Asztalos munka, 

szekrény, polc az irodába 

100 magyar népmese című könyv 

 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0119: 

720.000.- 

Ábrázolási eszközök,  szövő 

keretek, mobil eszköz tároló,  

hangosítás, irodai anyagok, 

kirándulás-Abádszalók 

babamúzeum 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-

16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések 

támogatása” „Esélyteremtő 

Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekthez kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő 

játékok, 

képességfejlesztő játékok 

eszközkészletének bővítése. 

Zöld bázis óvoda:könyvek, 

madáritatók, madáretetők 

Sporteszközök 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól  

Mobil focikapu 

Egyensúlyozó mérleghinta 

Összehajtható tornaszőnyeg 

zöld 

4 darabos masszázs labda 

készlet 
 

Parkoló bővítése 

Mezítlábas 

ösvény 

kialakítása,  

Árnyékolás a 

homokozó fölé 

Takács P. úti 

óvoda 

Tányérok 

Függönyök 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

1 db BoboCar 

játék eszköz 
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Mindhárom csoportszoba 

bútorzata 

Vizuális eszközök 

vásárlása.Tisztítószerekfolyamatos 

beszerzése, 100 magyar népmese 

című könyv 

 

Dolgozói papucsok. köpenyek 

vásárlása. 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0121: 

500.000.- 

Ábrázolási eszközök,  sportszerek, 

kirándulás a debreceni állatkertbe 

 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-

16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések 

támogatása” „Esélyteremtő 

Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekthez kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő 

játékok, 

képességfejlesztő játékok 

eszközkészletének bővítése. 

alapítványtól  

Afrikai dobófal 

Hopp célbadobó 

Folyó egyensúlyozó 

Bálna mérleghinta 
 

Táncsics krt. 19. 

sz. óvoda 

Kézműves foglalkozási anyag 

csoportonként 20.000 Ft 

Papucs 28 db 

Köpeny 28 db 

(dajkák 2 db köpenyt kaptak) 

Nadrág 22 db 

Fűtő karbantartónk védő ruházatot 

kapott. 

Tisztítószerek folyamatosan 

biztosítva voltak. 

100 magyar népmese című könyv 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-0119: 

720.000.- 

Ábrázolási eszközök,  szövő 

keretek, mobil eszköz tároló,  

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól  

Tornaszalag 3 m 

Varázskendő 

Afrikai dobófal 

Hógolyó szett 

Ejtőernyő 350 cm 
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hangosítás, irodai anyagok, 

kirándulás-Abádszalók 

babamúzeum 

Zöldfa úti óvoda Tisztítószer igény folyamatosan 

biztosított volt. 

Kézműves foglalkozási anyag 

csoportonként 20.000 Ft 

Az óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztens 1db 

papucsot és 1db köpenyt, a dajkák 

2 db köpenyt és 2 db papucsot 

kaptak. 

100 magyar népmese című könyv 

 

„NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM A hazai és határon 

túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok 

támogatása NTP-OTKP-18-

0120:570.000.- 

Ábrázolási eszközök, bábok, 

bábparaván, Bábszínház látogatás 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-

16-2016-00001 „Társadalmi 

felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések 

támogatása” „Esélyteremtő 

Óvoda” elnevezésű kiemelt 

projekthez kapcsolódóan  

gyermek asztalok, mozgásfejlesztő 

játékok, 

képességfejlesztő játékok 

eszközkészletének bővítése. 

Gyermekünk mosolya – 

Egészséges gyermekekért 

alapítványtól3 db ugráló labda, 15 

db szivacs focilabda, 4 db guruló 

deszka és 3 db masszázs labda 

készletet kaptunk. 
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Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 

Székhely 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi 

támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 

 

Udvar füvesítés 

Egyenetlen területek feltöltése 

Faház festése 

Homokozó fölötti árnyékoló festése 

Faházhoz járda készítés 

homok csere 

Babház tetejének javítása 

Csatorna tisztítás 

Padlás ablakának felújítása 

  

Csokonai úti 

óvoda 

A mosdók, WC-k tisztasági meszelése. 

Katica csoport mennyezete 

Gázkazán csere 

Épület lábazatának javítása 

Lépcső javítása 

  

Jókai úti óvoda -   

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. Továbbá a terasz betonozott 

részének javítása. 

A babaszoba léceinek cseréje, festése 

szükséges. 

  

Kuthen úti 

óvoda 

Udvari játékok karbantartása, 

balesetmentesítése (fövény 

szükségessége) 

Járda és lépcső burkolatának javítása 

Két épület közé kiskapu készítése 

Nyári ügyeletre vizuális 

tevékenységekhez szükséges rajzlap, 

színes ceruza, színes papír, kartonok, 

hurkapálcák 

Papír zsebkendő, szalvéta 

  

SZIM óvoda Nyári nagytakarítás 

Tisztasági meszelés,  

2 csoport padlózati felújítása ? 

1 gyermek mosdó mosdókagylóinak 

cseréje 

Udvari csap kialakítása 

Udvari bútorok, játékok lefestése 

 Kerti tó megújítása 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

71 

 

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. 

Kerítés festése. 

  

Táncsics krt. 

19. sz. óvoda 

Udvari babaházak javítása 

Kerékpártároló faház festése 

kettő csoportszoba mennyezetének 

javítása,  

udvari ivókút javítása 

óvodaépület lábazatának javítása 

 udvarrendezés, 

füvesítés 

Zöldfa úti 

óvoda 

A foglalkoztatás és az életminősítés 

javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével TOP 1.4.1.-15. pályázat” 

keretében készül el az óvoda teljes körű 

infrastrukturális felújítása. 

A projekt tervezett összköltsége 

200.000.000.- Ft 

Tervezett befejezés: 2019 nyara 

  

 

A nyári zárás ütemterve 2019. február 15-ig elkészült, Karcag Város Önkormányzatának 

Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága 4/2019. (I.21.) OKSB. sz. 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 2018/2019-es nevelési évben  

 

 a 2018. évi végrehajtott költségvetés, 

 másrészt a 2019. évre Karcag város Önkormányzat képviselőtestülete által 

elfogadott 1/2019 (II.201.) kt. határozatban foglalt intézményi költségvetés 

határozza meg. 

 

A 2018. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a 

költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk. 
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A 2018. 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 20.000 forintot vizuális 

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

megtörtént.  

 

A nyári karbantartási anyagok engedélyeztetése folyamatban van. 

Kinizsi u. óvoda kerékpártároló tetejének javítása, Táncsics krt. 19. sz óvodában a babházak 

javítása, udvari játékok festése 

 

A 2018/2019-es nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 

 

A 2018. évi intézményi költségvetésünk 651.950.879.- Ft-ban realizálódott. 

 

A fő számokat mutatom be: 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 0 28.908.152 28.904.352 

Működési célú bevételek 5.689.000 5.689.000 5.400.841 

Előző év költségvetési maradványa 0 3.678.426 3.678.426 

Központi irányítószervi támogatás 635.946.000 613.675.301 613.645.301 

Összesen: 641.635.000 651.950.879 651.658.920 

 

Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat Teljesítés 

Személyi juttatás 412.019.000 431.238.955 431.226.150 

Munk. terh. bef. Köt. 80.256.000 84.871.636 84.871.636 

Készlet, szolgáltatások 149.360.000 132.180.588 130.255.582 

Műk.c. támogatás 0 95.000 94.727 

Tárgyi eszköz beszerzés  3.564.700 3.563.681 

Ingatlanok felújítása 0 0 0 

Kiadások összesen 641.635.000 651.950.879 650.011.776 
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2019. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 658.108.000-Ft 

 

Ebből személyi juttatás 437.030.000-Ft 

járulékok  85.203.000-Ft  

összesen:  522.233.000-Ft 

 

A költségvetés 79,35%-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

 

Készlet:  13.292.000.- Ft 

Szolgáltatás:  116.843.000.- Ft 

Összesen:  129.843.000.- Ft 

 

Beruházás:  6.032.000.-Ft 

Összesen:       6.032.000.-Ft 

 

Ebből étkezés: 66.733.000.- Ft +18.018.000.- Ft = 84.751.000.- Ft 

Marad tiszta dologira beruházással: 51.124.000.- Ft 

 

2019. május 31-ig megvalósult teljesítések 

 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés Százalékos arány 

Szakmai anyagok 

beszerzése 

 

3.710.000 

 

1.475.098 

 

39,76 % 

Üzemeltetési 

anyagok beszerzése 

 

9.582.000 

 

1.990.914 

 

20,77 % 

Informatikai 

szolg.,egyéb 

kommunikációs 

szolgáltatás 

 

2.375.000 

 

688.719 

 

29% 

Közüzemi díjak 13.773.000 6.315.713 45,86% 

 

A 2019. 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 
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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: 2018-2023) és 1 nevelési évre szóló 

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

alapján az alábbi képzéseket támogattuk. 

 

Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

Rauschenberger Gáborné - fejlesztő óvodapedagógus szakirányú szakvizsgás képzés I-II. 

félévétbefejezte. 

 

Makai Mária Ildikó – közoktatás vezető szakirányú szakvizsgás továbbképzést befejezte 

2019.05.21. 

 

Gyökeres Éva – Tehetségfejlesztő szakirányú szakvizsgás továbbképzést befejezte 

2019.05.14. 

 

 

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. 

 

Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő 

neve 

Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés 

időpontja 

Tanfolyam 

megnevezése 

Képzési hely Képzés 

szervezője 

Molnárné Oros 

Csilla, 

10 2018.11.08. Tanácsadás – 

kommunikáció című 

szaktanácsadói 

minikurzus 

Szolnok Szolnoki POK 

Molnárné Oros 

Csilla, 

10 2018.11.29. Kommunikáció, 

retorika, prezentáció 

című szaktanácsadói 

Szolnok Szolnoki POK 
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minikurzus 

Kunné Nánási 

Mónika, 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné Oros 

Csilla, 

Posztósné 

Kovács Éva 

5 2019.01.30. Önértékelés Szolnok Szolnoki POK 

Romhányi 

Sándorné, 

Molnárné Oros 

csilla 

6 2019. 02. 

12. 

Oktatási Hivatal IV. 

Országos 

Szaktanácsadói 

Konferencia 

Budapest Oktatási 

Hivatal 

 Kunné Nánási 

Mónika, Mándi 

Katalin, 

Molnárné 

Győri Erika, 

Romhányi 

Sándorné 

15 2019.04.12-

04.13. 

XXV. Egyesületi 

Tavaszi konferencia 

Szolnok OMNE 

Kovácsné 

Czigle Erika, 

Nagy Tiborné, 

Pintér Dóra, 

H. Tóth 

Jánosné, 

Lövei Gáborné, 

Kis Anikó 

Krisztina, 

Molnárné Oros 

Csilla, 

Péter Lászlóné, 

Szendrei Mária,  

Galsi-Nagy 

Andrea, 

Nagyné Pusztai 

Tünde, 

Vadainé Boros 

Beáta, 

Sánta Szilvia, 

Szabó Erika, 

Popovicsné 

Nagy Mária, 

Bodnárné Nagy 

Mária Erika, 

Rauschenberger 

Gáborné, 

Nagyné Varga 

10 2019. május 

13. 

A drámapedagógia 

szerepe a 

tehetséggondozásban 

Karcag, 

Kuthen úti 

óvoda 

MATEHETSZ  
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Csilla, 

Kovácsné 

Vadai Viktória, 

Kovácsné 

Laczikó Tímea, 

Mándi Katalin, 

Kunné Nánási 

Mónika, Balázs 

Dorina, 

Csapóné 

Horváth 

Marianna, Kása 

Henrietta  

Rauschenberger 

Gáborné 

Tóthné Török 

Judit 

30 2019.06.17.-

06.19. 

A gyermekvédelmi 

felelősök feladatai és 

szerepük a 

szakmaközi 

együttműködésben. 

Szolnok Szolnoki POK 

Mándi Katalin 

Nagy Tiborné 

30 2019.06.19-

06.21. 

46. Nyári Egyetem Sátoraljaújhely TIT Bács -

kiskun 

Megyei 

Egyesület 
 

Konferenciák, tanácskozások: 

 

Résztvevők neve Konferencia 

megnevezése 

Konferencia helye, időpontja 

Molnárné Oros 

Csilla, 

Szaktanácsadói 

konferencia 

Szolnok, 2018. 08. 23. 

Gulyás Ferencné, 

Kunné Nánási 

Mónika, Benéné 

Kecskeméti Anna, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Romhányi 

Sándorné, Molnárné 

Oros Csilla, Balajtiné 

Sütő Margit, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Szakmai tanévnyitó 

konferencia 

Szolnok, 2018.08.24. 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási 

Mónika 

Bázisintézmények vezetői 

számára szakmai 

értekezlet 

Szolnok, 2018.08.22. 

Földi – Nagy Anna 

Szabó Lajosné 

XXI. Országos Szakmai 

Konferencia – A gyermek 

Budapest, 2018. 10.12. 
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mindenek felett álló 

érdekében (Körmöczi 

Katalin) 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási 

Mónika, Molnárné 

Oros Csilla, 

Romhányi Sándorné, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Homoki Judit, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Őszi Pedagógiai Napok – 

bázisintézményi jó 

gyakorlatok bemutatása  

 

Szolnok 2018. 10.16. 

Benéné Kecskeméti 

Anna, Molnárné Oros 

Csilla, Balajtiné Sütő 

Margit, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Posztósné Kovács 

Éva 

Nemzeti Pedagógus Kar 

Óvodai tagozatának 

szakmai konferenciája 

Budapest, 2018. 09. 12.   

Kunné Nánási 

Mónika, Romhányi 

Sándorné, Kunné 

Nánási Mónika, 

Andrási Tiborné 

Óvodapedagógusi 

nevelési évindító Fórum 

 

Szolnok 2018. 09. 27. 

Molnárné Oros 

Csilla, Posztósné 

Kovács Éva, Szabó 

Erika, Andrási 

Tiborné 

„Jó itt gyereknek lenni!” 

Óvodapedagógiai 

konferencia Lépésről-

lépésre Óvodák Országos 

Találkozója 

Budapest, 2018. 11. 16. 

Kunné Nánási 

Mónika, Benéné 

Kecskeméti Anna, 

Molnárné Győri 

Erika 

 

Liszt Ferenc 

Zeneakadémia- zenei 

nevelés 

Debrecen 2018.11. 09. 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Nemzeti Pedagógus Kar 

J-N-Sz megyei 

konferenciája 

Szolnok, 2018. 11. 27. 

Gulyás Ferencné, 

Kunné Nánási 

Mónika, Benéné 

Kecskeméti Anna, 

Harsányiné Szabó 

Ilona, Romhányi 

Sándorné, Molnárné 

Tehetséghálózati 

műhelybeszélgetés 

 

Békéscsaba 2018. 12. 14. 
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Oros Csilla, Szőkéné 

Nádházi Mária, 

Szabóné Szentesi 

Mária, Andrási 

Tiborné 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Zöld Óvodák 

Bázisintézményi 

konferenciája 

Budapest, 2019. 01. 21. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet Szolnok, 2019.02.21. 

Az intézmény teljes 

nevelőközössége  

Közösségek szerepe a 

tehetséggondozásban 

Karcag, 2019.03.27. 

Gulyás Ferencné, 

Balajtiné Sütő 

Margit, Kovácsné 

Fodor Mónika, 

Szabóné Szentesi 

Mária 

Magyar Óvodapedagógiai 

Egyesület Konferencia 

Miskolc, 2019. 04.04. 

Perge Tiborné 

Nagyné Varga Csilla 

Kovácsné Vadai 

Viktória 

Makai Mária Ildikó, 

Benéné Kecskeméti 

Anna, H. Tóth 

Jánosné, Konczné 

Pecze Margit 

XXV. Egyesületi Tavaszi 

konferencia 

OMNE 

Szolnok 2019. 04.12. 

Gulyás Ferencné, 

Andrási Tiborné, 

Benéné Kecskeméti 

Anna, Molnárné Oros 

Csilla, Balajtiné Sütő 

Margit, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Posztósné Kovács 

Éva, Harsányiné 

Szabó Ilona, Szőkéné 

Nádházi Mária, 

Homoki Judit, Kunné 

Nánási Mónika 

Szakmai tapasztalatcsere 

Madarász Imre Egyesített 

Óvoda Vezetői Szakmai 

Munkaközössége – 

Szolnok városi Óvodák 

Szolnok, 2019. 04. 15. 

Kunné Nánási 

Mónika 

Makai Mária Ildikó 

Nagyné Varga Csilla, 

Kovács Mariann 

Eszter 

Kovácsné Laczikó 

Tímea, 

Liszt Ferenc 

Zeneakadémia- zenei 

nevelés 

 

Karcag, 2019.04.03. 
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Kovácsné Vadai 

Viktória, 

Andrási Tiborné, 

Erdei Krisztina, 

Szabó Erika, 

Posztósné Kovács 

Éva, Molnárné Oros 

Csilla, Migácsné 

Erdei Gyöngyi, Péter 

Lászlóné, Balajtiné 

Sütő Margit, 

Kovácsné Lovász 

Erika, Molnárné 

Győri Erika, 

Szalókiné Kovács 

Erzsébet, Benéné 

Kecskeméti Anna 

Kovácsné Fodor 

Mónika, Szabóné 

Szentesi Mária, 

Andrási Tiborné 

Zöld Óvodák 

tanácskozása 

Jászberény, 2019. 04. 24. 

Andrási Tiborné, 

Homoki Judit, 

Molnárné Győri 

Erika 

MATEHETSZ 

műhelybeszélgetés 

Szolnok, 2019. április 25. 

Szabóné Szentesi 

Mária, Gulyás 

Ferencné 

MOE küldöttgyűlés Budapest, 2019. 05. 30. 

 

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 7. alkalommal került sor 

2019.03.21. – 04.03. között, mely szakmai előadások, konzultációk, jó gyakorlat 

bemutatások, bemutatató foglalkozások keretében valósult meg. 

 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

80 

 

Az alábbi programok kerültek megvalósításra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2019.03.21. 

1030 – 1100 
„ÖLTÖZZ ZÖLDBE ” 

Zöld Óvoda flashmob 

Zöld Óvoda Bázisintézményi 

program 

Múzeumpark 

2019.03.21. 

1600– 1700 
„Játszd újra” kreatív alkotó kiállítás 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

II. emelet 

2019.03.23. 

1400– 1630 

Aprólábak Néptánc Gála 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

Földszint 

2019.03.25. 

900– 1130 
Kreatív labdajátékok 

a „Délutáni Pattogó” mozgásos 

tehetséggondozó műhelyben 

Vezeti: Gyökeres Éva 

óvodapedagógus 

Takács Péter 

úti óvoda 

 

2019.03.27. 

930– 1430 
Karcag és Térsége Tehetségsegítő 

Tanács Szakmai nap 

„Közösségek szerepe a 

tehetséggondozásban” 

Déryné 

Kulturális 

Központ 

 

2019.03.28. 

900– 1100 
Túl az Óperencián 

A szállást kérő róka című mese 

interaktív mesefeldolgozás 

Mesevarázs szakmai 

munkaközösség 

Ifjúsági Ház 

2019.03.28. 

1600 – 1730 
„Óvjuk egészségünket” 

egészségnap szülők bevonásával 

 

SZIM óvoda 

2019.04.03. 

900– 1230 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem által irányított, óvodai 

zenei nevelés új gyakorlatának 

bemutatása 

Előadók: 

Gulyás Ferencné intézményvezető, 

Nagy Jenőné főiskolai adjunktus, 

Molnárné Győri Erika, Makai 

Mária Ildikó szakvizsgázott 

óvodapedagógusok 

Ifjúsági Ház 
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környező települések óvodapedagógusai, óvodák vezetői, intézményünk fenntartójának 

képviselői is részt vettek. Köszönjük érdeklődésüket! 

 

Pedagógus kollegák módszertani kultúrája gazdagodott, szakmai tapasztalataik bővültek, 

lehetőséget teremtettünk a látottak reflektálására, szakmai eszmecserére. 

 

További szakmai programokon vettünk részt: 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjai 
 

 

2.5. Óvodák kapcsolatai 

 

Az óvodánk szakmai kapcsolatrendszere széleskörű, mivel a partnerekkel való 

együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony munkának. Mind 

vezetői, mind nevelőközösségi szinten a kapcsolatok bővítése, ápolása fontos jelentőséggel 

bír, mely nagy hatással van a szakmai fejlesztéseinkre. 

Dátum Program megnevezése Helyszín 

2019.04.09. 

900– 1130 
„Megyek, megyek, mendegélek, 

meseerdőn keresgélek” verselés – 

mesélés bemutató foglalkozás a Süni 

csoportban, konzultáció 

Vezeti: Molnárné Győri Erika,  

Kis Anikó Krisztina  

szakvizsgázott óvodapedagógusok 

Jókai úti óvoda 

2019.04.10. 

900– 1130 
„A mese hatása a gyermekek egészséges 

fejlődésére” anyanyelvi, gyermektánc, 

zenei, térbeli - vizuális tehetséggondozó 

műhelyek közös foglalkozása, 

konzultáció 

Vezeti: Nagyné Pusztai Tünde, Galsi - 

Nagy Andrea, Szabó Lajosné, Vadainé 

Boros Beáta tehetségműhely vezető 

óvodapedagógusok 

Kuthen úti 

óvoda 

2019.04.11. 

900– 1130 
Az egészségnevelés komplex hatása az 

óvodai nevelés keretében  

Előadó: Andrási Tiborné, Balajtiné Sütő 

Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 

Szabóné Szentesi Mária szakvizsgázott 

óvodapedagógusok 

Kuthen úti 

óvoda 

2019.04.17. 

900– 1130 
„Nem szeretem állatok” Barangoló – 

természeti tehetséggondozó 

műhelyfoglalkozás 

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

szakvizsgázott óvodapedagógus,  

Kovácsné Fodor Mónika 

óvodapedagógus 

SZIM óvoda 
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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 „Beszámoló ahelyi 

hagyományok, néphagyományok, a mese megjelenéséről és 

hatásairól, feltételekről az óvodai nevelésben a Madarász 

Imre Egyesített Óvodában”címmel készített az 

intézményvezető tájékoztatót, 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  a„Beszámoló a 

helyi hagyományok, néphagyományok, a mese 

megjelenéséről és hatásairól, feltételekről az óvodai 

nevelésben a Madarász Imre Egyesített Óvodában 

kiemelten a cigány nemzetiségi nevelés fókuszában” címmel 

készített tájékoztatót az intézményvezető, mely elfogadásra 

került a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. áprilisi 

ülésén. 

Rendezvényeinkre a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselői meghívást kaptak, látogatást tettek a Kinizsi, a 

Kuthen, a Jókai és a Takács Péter úti óvodákban. A Kinizsi úti 

rendkívüli szülői értekezlet került megrendezésre Gulyás 

Ferencné intézményvezető vezetésével, amelyen Varga istván 

elnök úrral az óvodai nevelés fontosságában, az óvodában való 

nevelési időn belüli benntartózkodásra hívtuk fel a szülők 

figyelmét. A szülői értekezleten részt vett Pánti Ildikó 
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önkormányzati képviselő asszony. 

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). 

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

Kuthen úti óvodák, valamint a Takács - Zöldfa úti óvodák 

szoros együttműködésben valósítják meg programjaikat a 

csoportjukba tartozó vidéki óvodákkal közösen, a projekt 

koordinátorának irányításával. 

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 
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nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett interaktív 

foglalkozások.  

Az óvodapedagógusok és a tanítónők közötti szakmai 

kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk, támogatjuk. 

Az iskolák által szervezett foglalkozások nagycsoportosok 

részére segítette az óvoda – iskola közötti zökkenőmentes 

átmenetet. 

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 

tagintéz-

ménye 

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 intézményvezetés között együttműködő szakmai kapcsolat 

alakult ki. Több alkalommal került sor személyes egyeztetésre 

a feladatok ütemezése, megfelelő ellátása, feltételek biztosítása 

érdekében.  

 

A beszédhibás nagycsoportos gyermekekkel a nevelési év 

során hetente két alkalommal foglalkozott a logopédus. A 

gyermekeket a szülők viszik a foglalkozásokra a szakszolgálat 

intézményébe, így a logopédus és óvodapedagógusok közötti 

rendszeres szakmai kapcsolat az elmúlt időszakbanmegszűnt, 

információt a gyermekek fejlesztésének folyamatáról, 

eredményességéről a szülőktől kapunk. 

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a beszédhibás gyermekek 

a logopédiai foglalkozáson automatizált hangokat helyesen 

ejtsék. Anyanyelvi játékokat kezdeményeztünk a szabadjáték 

során. 

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

szakvéleményben foglaltak szerint a nevelési év során 

megvalósult. A kontroll vizsgálatokra a felterjesztés 

megtörtént. 

Képességszint méréstközépsős korú gyermeknél 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 

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.  

1fő sajátos nevelési igényű gyermek (hallássérült) ellátása 

együttműködési megállapodás keretében valósult meg a 

debreceni EGYMI Óvoda, Általános Iskola és 

Kollégiumgyógypedagógusával.  

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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érettségének 

megállapítása. 

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 lehetőségünk volt több alkalommal, 

bemutatkozni előadásokkal, konzultációval, bemutató 

foglalkozásokkal. 

Óvodák – 

Családsegítő 

Központ, 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálat, 

Gyám-

hivatal 

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. 

Megkezdték tevékenységüket az óvodai szociális segítő 

munkatársak, akik az intézményünk óvodáiban rendszeresen 

végzik feladataikat, meghatározott időpontokban. A feladatkör 

nagyon újszerű, kialakítása folyamatos, melyben az 

munkatársakat alkalmazó Kun Csilla intézményvezetővel 

kapcsolattartásunk folyamatos a megvalósulás tapasztalatairól. 

Óvoda- 

Kulturális 

intézmé-

nyek 

(Déryné 

Kulturális, 

Sport 

Központ és 

Könyvtár, 

Györffy 

IstvánNagyk

A gyermekek 

számára óvodán 

kívüli kulturális 

programok 

biztosítása, 

élményeik 

biztosítása, 

együttműködés 

a városi 

rendezvények 

sikeres 

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.  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

86 

 

un Múzeum) megvalósítása 

érdekében. 

Információ 

áramlás 

biztosítása az 

intézményekkel.  

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 

gyermekekértAlapítvány intézményünket folyamatosan 

támogatja. A kuratórium és az intézményvezetés között 

szoros tartalmi együttműködés alakult ki. 

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 ésKollégium  - 

Debrecen 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
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ésÁltalános Iskolája – Debrecen 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen 

Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen 

Fazekas Mihály Gimnázium - Debrecen 

Teleki Blanka Gimnázium - Mezőtúr 

Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 

szakközépiskola - Kisújszállás 

Móricz Zsigmond református Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Általános Iskola - Kisújszállás 

Európa 2000 – Budapest 

Ady Gimnázium – Debrecen 

Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium, Művészeti 

Gimnázium – Szolnok 

Arany János Egészségügyi Gimnázium – Berettyóújfalu 

Vásárhelyi Pál szakközépiskola és Gimnázium- Szolnok 

Széchenyi Gimnázium- Szolnok. 

2019. január 07-én pályaorientációs nap keretében a Karcagi 

Nagykun Református Gimnázium tanulóinak mutattuk be az 

óvodapedagógusi pálya szépségeit, az óvodai nevelőmunka 

lehetőségeit. Előadók: Gulyás Ferencné, Balajtiné Sütő 

Margit, Kovácsné Vadai Viktória 

 

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. 

 

Pedagógiai Program 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai alapján intézményi Pedagógiai 

programunk módosításra került, melyben aktívan közreműködtek a szakmai 

munkaközösségek a tagóvodák nevelőközösségei. A módosítási folyamatot az 

intézményvezető helyettesek, a tagóvoda vezetők irányították. A módosítás során 

áttekintésre és kiegészítésre kerültek az alapprogram változásainak megfelelően az érintett 

fejezetek, ill. a kialakított jó gyakorlatok a program részévé váltak. 

 

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 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

89 

 

A szülői igények alapján 2018. szeptember 01-től a Házirendben a következők szerint 

módosult: a Kinizsi úti óvoda nyitva tartása 7,00-16,00 óráról, 7,00-17,00 óráig. 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 

 

 2018/2019-es nevelési év II. féléves, a 2019/2020-as 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:174 fő 

 

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 
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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 nyáriidőjárást. A színes napi tevékenységek kiegészültek a nagycsoportos gyermekek 

számára szervezett táborokkal:  

 

 Fejlesztő tábor  
 

Helyszíne: Karcag Városi Gyógyvízi Strandfürdő 

Időpont:2019. június 3 – 08-ig  Résztvevő gyermekek száma: 88 fő 

    2019.június 11 - 14-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: 29 fő 

Időpont: 2019. július 01 – július 05  Ellátást biztosítók száma: 5 fő óvodapedagógus, 

      2 fő dajka, 3 fő diákmunkás 

Táborvezető: Andrási Tiborné 

 Szakvizsgázott környezeti nevelő óvodapedagógus 

 

 Kézműves tábor 
 

Helyszín: Karcag, Táncsics krt.17 óvoda Résztvevő gyermekek száma: 27 fő 

Időpont: 2019. július 01 – július 05  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus  

      2ped. assz. 1 fő közcélú dolgozó, 3 fő 

diákmunkás 
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Táborvezető: Nagy Tiborné 

óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

 Zenei tábor 

 

Helyszín: Karcag, Jókai úti óvoda  Résztvevő gyermekek száma: 38 fő 

Időpont: 2019. július 01 – július 05  Ellátást biztosítók száma: 5 fő pedagógus  

      3 fő dajka 

Táborvezető: Molnárné Győri Erika 

óvodapedagógus, munkaközösség vezető 

 

 Néphagyomány ápoló tábor 

 

Helyszín: Karcag, SZIM óvoda  Résztvevő gyermekek száma: 33 fő 

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

      2 fő dajka, 1 fő ped. assz, 1 fő közfogl. dajka 

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 2019. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, 

mellyelnagymértékben hozzájárultunk a résztvevő gyermekek szabadidős nyári 

programjainak biztosításához.  

A táborokról szóló beszámolók a 3 – 7. sz. mellékletben találhatók. 

 

1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések 

magas szintű megvalósítása.  

Az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere eredményesen támogassa az 

ellenőrzést, értékelést, fejlesztést. 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-es nevelési évben  

A Pedagógiai 

Programban 

megfogalmazott célok, 

átgondolt pedagógiai 

éves tervezésben, 

tematikus lebontásban 

jelennek meg a napi 

tervezés, megvalósítás 

szintjén.  

 

 

 

 

 

 

 

A 2018. július 25-i Magyar Közlönyben jelent meg az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. 

rendelet. A módosítások 2018. szeptember 1-jén léptek hatályba, 

így tagóvodáink is ennek megfelelően dolgozták át nevelési 

programjaikat.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, hagyományápolásra, az érzelmi, az 

erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelésre, a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális értékek átadására és a 

családhoz való kötődés alapjának erősítésére, célkitűzésekre, 

feltételekre, feladatokra. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18118.pdf
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Az egészségfejlesztés, a 

mozgás szerves 

egységben valósul meg a 

napirendi 

tevékenységekkel 

összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A külső és belső 

ellenőrzések, értékelések 

szempontrendszere, 

eljárásrendje, 

dokumentációja legyen 

összhangban, épüljön 

egymásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek egyéni 

mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentáció pontos 

 

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. 

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek testi képességeinek 

fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás elősegítése 

mellett, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az 

öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak kialakításáranagy hangsúlyt 

fektettek.A harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a 

testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése hetente egy 

alkalommal szervezettmozgásostevékenység, és a mindennapos 

mozgás keretében 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 

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 5 tagintézményünket 2019-es vezetői és intézményi 

pedagógiai - szakmai ellenőrzésre, melyből, 4 (Kinizsi u., Takács 

P. u., Jókai u., Zöldfa u.) 2019 tavaszán meg is valósult.Az 

eljárásokat megelőzően elvégeztük a vezetői éstagintézményi 

önértékeléseket, 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, 
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vezetése a nevelőmunka 

eredményessége 

érdekében. 

ennek megfelelően elkészítették a fejlesztési terveket, megtörtént 

a dokumentáció pontos, naprakész vezetése. Szülők reális 

tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente két alkalommal 

valósult meg, melyet a szülők aláírásukkal igazoltak. 

Óvodapedagógusaink 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 2018-2019-es nevelési évben  

Néphagyományaink 

ápolása megjelenik a 

pedagógiai 

gyakorlatunkban. 

 

 

 

 

 

A Nagykunság, Karcag 

értékeivel 

megismerkednek a 

gyermekek, helyi 

alkotók, kiállítások 

látogatása rendszeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttémák bővülnek 

az óvodás gyermekek 

életkorához közel álló 

hungarikumokmegismeré

Az alapprogram az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába 

illeszti a magyar népmesék, versek és mondókák, 

hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését. A 

néphagyomány ápolás az óvodai nevelésünk komplex része, 

beépül az ünnepeinkbe, hétköznapjainkba. 

A néphagyományainkat felidéző téma feldolgozása a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságának, érdeklődésének megfelelően 

valósult meg.  

 

Az alapprogramban történt módosításnak megfelelően a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális értékek és a családhoz való 

kötődés alapjának támogatása igen fontos feladata az 

óvodapedagógusoknak.A Nagykunság, Karcag 

nevezetességeinek, természeti – és épített értékeinek 

megismerésére az élményszerző séták, kirándulások alkalmával 

volt lehetősége a gyermekeknek  

Városunk múltját, 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, Fejes Lászlóné csipkeverő, Pinczésné Soós Gyöngyi 

kunhímző. A bemutatók alkalmával lehetőséget teremtettek 

óvodásaink számára, hogy kipróbálják mesterségüket, 

eszközeiket, technikájukat. velük együtt átéljék az alkotás 

örömét. 

A helyi sajátosságokat szem előtt tartva igyekeztek az 

óvodapedagógusok minél változatosabb projekt témákat 

megvalósítani a nevelési év során. A témák kiválasztásánál 
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se körében. 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, a paripám pej!”Könyv projekt,Csokonai - 

Mézes reggeli,Jókai-Tájoló, Kinizsi: Szürke marha, cigányzene 

projekt,T19 - Szüret, Pünkösdölő Zöldfa – Medve projekt) 

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

valamennyi óvodapedagógus belső igényévé válik 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-es nevelési évben  

Kötelező pedagógus 

továbbképzések 

teljesítése valósuljon 

meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsődleges a módszertani 

megújító képzéseken 

való részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó gyakorlatok, 

módszerek adaptálása 

nevelési gyakorlatunkba 

  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése az intézményünk 

Továbbképzési Programjának és Beiskolázási tervnek 

megfelelően valósultak meg. 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai Oktatási Központ által 

szervezett továbbképzések igénybevétele ingyenesen biztosított 

volt, azokon lehetőség szerint részt vettek 

óvodapedagógusaink.A MATEHETSZ által pályázat útján 

hirdetett csoportos képzési lehetőséggel élve 25 kolléganő 

vehetett részt a „Drámapedagógia szerepe a 

tehetséggondozásban” című 10 órás továbbképzésen, mely 

városunkban valósult meg. 

 

Nevelőközösségünk tagjai a folyamatos megújulás érdekében az 

önképzést, az egymástól való tanulást fontosnak tartja, ennek 

érdekében belső képzéseken, bemutató és munkaközösségi 

foglalkozásokon, konferenciákon vettek részt, gazdagítvaez által 

módszertani kultúrájukat. 

A módszertani kultúra fejlődését szolgáló lehetőségeket 

figyelemmel kísértük, és a téma iránt érdeklődő, vagy az adott 

területen fejlődni kívánó óvodapedagógusokat értesítettük a 

lehetőségekről, részvételüket támogattuk. 

EFOP 3.1.3„Esélyteremtő óvoda" projekt, a pedagógiai 

tevékenység hatékonyságát segíti. A projekt keretén belül 

megvalósuló konzultációkona Kinizsi, Kuthen úti, SZIM, Takács 

Péter úti és a Zöldfa úti óvoda óvodapedagógusai vettek részt. 

A Gépgyár úti SZIM óvodában és a Zöldfa úti óvodában 2 

gyakornok 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 2018-2019-es nevelési évben  
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Eredményes 

gyakorlatainkat 

intézményi 

nevelőközösségen belül 

és a térségben 

megismertetjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb megvalósított jó 

gyakorlataink 

dokumentálásra, 

bemutatásra kerülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvalósított jó 

gyakorlataink 

akkreditálásra kerülnek. 

 

Újabb tevékenységi 

területek a jó 

gyakorlataink között. 

Az óvodapedagógusok szakmai napok, bemutató foglalkozások 

alkalmával mutatták be 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: 

Szolnok Városi Óvodák vezetői munkaközössége látogatott el 

intézményünkbe ahol a Tehetséggondozás komplex rendszerébe 

tekinthettek be - óvodai csoportban, tehetségműhelyben, 

valamint a dokumentációba. 

Jókai úti óvoda: Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

eszközrendszere vegyes csoportban „ 

Gépgyár úti SZIM óvodában a „Komposztünnep!” bemutató 

foglalkozások valósultak meg. 

JNSZ Megyei Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok 

keretében: 

Jókai úti óvoda: „Megyek, megyek, mendegélek, mese erdőn 

keresgélek” 

Gépgyár úti SZIM óvodában a „Nemszeretem állatok!” 

A Kuthen úti óvodában a „A mese hatása a gyermekek 

egészséges fejlődésére” anyanyelvi, gyermektánc, zenei, térbeli-

vizuális tehetséggondozó műhelyek közös foglalkozása  

 

A jó gyakorlatok akkreditálásának folyamata vezetői 

támogatással valósul meg. 

Az intézményben már hagyományként működő, az egészséges 

életmód alakítását célzó tevékenységek, programok a Szolnoki 

Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Tavaszi Pedagógiai 

Napok rendezvénysorozat keretén belül kerültek bemutatására:  

 „Kelj fel Jancsi!” játékos ügyességi vetélkedő 

 „Sportolj velünk!” családi sportdélután 

 „Családi sportnap!”- szülőkkel közös ügyességi 

vetélkedő, 

 „Egészségnevelés célja és feladatai, környezeti hatások 

emberi szervezetre gyakorolt hatásai.” 

Az újonnan megvalósított jó gyakorlatok dokumentálása 

folyamatosan valósul meg.  

 

Akkreditációra nem volt lehetőség a nevelési év során. 

 

 

Intézményen belül az óvodapedagógusok innovációs 

törekvéseinek támogatása folyamatos. A szakmai programok, 

projektek, újszerű eljárások kidolgozására ösztönöz az intézmény 

vezetősége. 
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5. Rendszeresen és eredményesen működnek az intézményen belüli szakmai 

együttműködések mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés 

területeken, melyek megyei, járási, térségi szinten szélesednek. 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-es nevelési évben  

Szakmai 

munkaközösségeink 

folyamatosan működnek 

a pedagógiai program 

eredményes 

megvalósítása 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösség 

vezetők együttműködése 

rendszeresen 

megvalósul. 

 

 

 

Tehetség területenként a 

tehetség műhelyvezetők 

együttműködése feladat 

orientáltan működik. 

 

 

 

Oktatási Hivatal 

Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központ 

tevékenységi körét, az 

intézmény 

létrehozásának célját 

megismerjük, szakmai 

együttműködésben részt 

veszünk. tanácsadók 

közreműködésével. 

 

 

 

 

Szaktanácsadás 

 

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.  

 

 

A szakmai munkaközösségek elsődleges feladata volt ebben a 

nevelési évben, hogy az alapprogramban történt módosításoknak 

köszönhetően vizsgálják felül az intézmény pedagógiai 

programját szakterületüknek megfelelően. 

 

 

Szeptember, január, hónapban a munkaközösségek munkájának 

megismerése, programok egyeztetése, összehangolása, az 

együttműködési lehetőségek feltárása megtörtént 

 

 

 

 

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, Romhányi Sándorné valamint Balajtiné 

Sütő Margit a POK szaktanácsadói, feladataiknak elvégzésére a 

jogszabályoknak megfelelően a hét 1 munkanapján az 

intézményben a munkavégzés alól mentesítve voltak (csütörtök). 

 

 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás igénylése 

megtörtént. A Gépgyár úti SZIM, és a Zöldfa úti óvodában egy-

egy gyakornok óvodapedagógus esetében valósult meg 

szaktanácsadói látogatás, minősítési eljárás előtt. 
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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 

 

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 2018 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, a partneri hálózat bővülését célzó programokat 

szerveztünk, estemegbeszéléseket tartottunk.A pályázat keretén 

belül 7 kiadványt szerkesztettünk meg, mely a közösségek 

szerepére világított rá mind a 7 Gardneri területet érintve. A 

KTTT által létrehozott „tehetségalapot” folyamatosan 

működtetjük. 

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

óvodáink, valamennyi óvoda váljon „Zöld Óvodává”. 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-es nevelési évben  

2019-ben Zöld Óvoda 

pályázatok beadási 

határidő: 2019. 

szeptember 5. 

 

 

 

Zöld Óvodai 

tevékenységhez 

kapcsolódó pályázatokon 

való részvétel 

Ebben a nevelési évben Zöld Óvoda, illetve az Örökös Zöld 

Óvoda cím elnyeréséhez aJókai úti, T17., Gépgyár úti SZIM, 

valamint a T19-es óvoda nyújt be pályázatot. Ettől függetlenül 

minden tagóvoda a Zöld óvoda kritériumrendszert szem előtt 

tartva végezte nevelő munkáját. 

Bekapcsolódtunk városi és országos szintű környezetvédelmi 

programokba: Európai Hulladékcsökkentési hét. 

A Gépgyár úti SZIM óvoda, mint Zöld Óvodai Bázisintézmény 

ebben a nevelési évben 2 alkalommal vállalt bemutató 

foglalkozást, és idén is megrendezte városi szinten a „Öltözz 

zöldbe!” Flashmob tavaszi programot. 

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

motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-es nevelési évben  

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 
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Az intézményben 

dolgozó szakértők, 

szaktanácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 

 

Vezetés részvétele az 

önértékelési 

tevékenységben. 

 

 

 

Külső szaktanácsadói 

szolgáltatások 

igénybevétele. 

 

figyelembe véve elkészítették a fejlesztési tervüket.  

A pedagógus önértékesben részt vett:Szabó Renáta, Szalókiné 

Kovács Erzsébet, Popovicsné Nagy Mária, Molnárné Oros 

Csilla, Romhányi Sándorné, Posztósné Kovács Éva, Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea, Dr. Kozákné Győző Erika, Harsányiné Szabó 

Ilona, Nagyné Varga Csilla, Cseppentő Lajosné, Sánta Szilvia, 

Szentesi Nelli, Pintér Dóra 

Az intézményi önértékesben részt vett: 

Jókai úti óvoda – Romhányi Sándorné 

Kinizsi úti óvoda – Molnárné Oros Csilla 

Takács p. úti óvoda – Posztósné Kovács Éva 

Zöldfa úti óvoda – Harsányiné Szabó Ilona 

 

Intézményi önértékelő team tagjai a mesterpedagógus Gulyás 

Ferencné, Molnárné Oros Csilla;  

Andrási Tiborné, Kunné Nánási Mónika, önértékelési csoport 

vezetője: Szabóné Szentesi Mária. 

2019 tavaszán zajlott le 4 tagintézményünkben a vezetői és az 

intézményi pedagógiai – szakmai ellenőrzés. A tanfelügyeleti 

ellenőrzés eredménye alapján a szakértők valamennyi területen 

meghatározták a kiemelkedő területeket, melyeket nagy 

elismeréssel taglaltak. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támogató 

szerepe folyamatos volt a nevelési 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 kultúrájának 

megújulásában érvényesültek. 

8. A tehetséges, képzett óvodapedagógusok tehetségműhelyek vezetésébe 

bekapcsolódnak, valamennyi nagycsoportos gyermek bevonása a tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok a 2018-2019-esnevelésiévben 

A tehetséggondozás 

megvalósítása 

valamennyi óvodában 

 

 

 

 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok 

érdeklődésük és végzettségüknek megfelelően végezték. 

27tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek 

tehetséggondozása. Nyelvi, testi- kinesztetikus - gyermektánc, 

testi – kinesztetikus – mozgás, térbeli – vizuális, zenei, 

természetismereti és logikai területeken. 

A tehetségműhely megvalósításához az óvodapedagógusok 
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Óvodapedagógusok 

önmegvalósításának 

vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek 

vezetésében. 

számára a szükséges feltételek biztosítottak voltak ahhoz, hogy a 

gyermekek kiemelkedő adottságait a lehető legmagasabb szinten 

bontakoztassák ki.  

 

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. Ebben a nevelési évben 7 nyertes 

pályázati projekt valósult meg a Nemzeti Tehetségsegítő 

Program támogatása által. 

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 2018-2019-es nevelési 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 3. éves levelező hallgató –– mentor: Nagy 

Tiborné  

Molnárné Kovács Ildikó 1. éves hallgató –– mentor: Kovácsné 

Czigle Erika 

Jókai úti óvoda: 

 SeresnéBődi Viktória 2. éves levelező hallgató – mentor: 

Romhányi Sándorné,  

Kuthen úti óvoda: 

Rapi Angéla 3. éves hallgató – mentor: Nagyné Pusztai Tünde, 

Bata Nikolett. I. éves hallgató – mentora: Balajtiné Sütő Margit 

Táncsics krt. 19. úti óvoda: Buzalka - Nagy Anna 2. éves 

levelező hallgató –– Mentor: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

2018 szeptemberében intézményünkben 3 fő gyakornok kezdte 

meg óvodapedagógusi tevékenységét. 

 

SZIM óvoda: Szentesi Nelli óvodapedagógus – mentor: Szabóné 

Szentesi Mária  

Táncsics krt. 17. Erdei Krisztina óvodapedagógus, mentor: 

Andrási Tiborné 

Zöldfa úti óvodában Balázs Dorina óvodapedagógus, mentora: 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

A mentorok a gyakornokok szakmai fejlődését, tapasztalataik, 

ismereteik, gyarapodását segítették a példamutató gyakorlati 

bemutatókkal, a dokumentálás, ill. a gyakorlati munka 
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Bemutató foglakozások 

tartása 

megismertetésével. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt dokumentumok vezetése 

naprakészen megvalósult. 

 

Gyakorlati bemutató foglakozások a módszertani megújulást, az 

egymástól való tanulást segítették elő. 

 

POK – Őszi Pedagógiai Napok: 

2018. 10. 15. 

1. Tehetséggondozás komplex 

rendszere - óvodai csoportban, 

tehetségműhelyben, 

dokumentáció 

Foglalkozást vezette: 

Molnárné Győri Erika, Nagy 

Tiborné, 

Előadást tartotta: Gulyás 

Ferencné 

2018. 10. 18. 

2. Komposztünnep 

Bemutató foglalkozást 

vezette: 

Szabóné Szentesi Mária, 

Szentesi Nelli 

2018. 10. 24.  

3. Rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka eszközrendszere 

vegyes csoportban 

Foglalkozást vezette: Romhányi Sándorné,  

Szalókiné Kovács Erzsébet 

 

POK – Tavaszi Pedagógiai Napok - MIEO- Óvodapedagógiai 

Napok: 

2019. 04. 09. 

1.  „ Megyek, megyek, mendegélek, mese erdőn keresgélek” 

Foglalkozást vezette:  

 Molnárné Győri Erika 

  Kis Anikó Krisztina 
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2019. 04. 10,. 

2. „A mese hatása a gyermekek egészséges fejlődésére” 

anyanyelvi, gyermektánc, zenei, térbeli-vizuális tehetséggondozó 

műhelyek közös foglalkozása, konzultáció 

Foglalkozást vezette: 

 Nagyné Pusztai Tünde 

 Galsi – Nagy Andrea 

 Vadainé Boros Beáta 

 Szabó Lajosné 

 

2019. 04. 11. 

3.  Az egészségnevelés komplex hatása az óvodai nevelés 

keretében. 

Előadásokat tartotta:  

 Andrási Tiborné 

 Szabóné Szentesi Mária 

 Balajtiné Sütő Margit 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

2019. 04. 17. 

4.  “Nemszeretem állatok” 

Foglalkozást vezette:  

 Szabóné Szentesi Mária 

 Kovácsné Fodor Mónika 

 

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: 
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 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi – lelki 

bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

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

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

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

valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek 

feltérképezése, adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a hatóság kérésére, a 

pedagógiai munka koordinálása.  

A tagóvodánként megbízott gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi 

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

Szakértői Bizottsággal. 

 

Az óvodapedagógusok és gyermekvédelmi felelős évente egy alkalommal értékelik a 

gyermekvédelmi munkát, az intézményvezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják. 

 

Gyermekvédelmi munkatervben meghatározott céljainkat, feladatainkat, melyet 

hónapokra lebontottunk. 

 

Célok 

 

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

szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a 

különböző intézményekkel (Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat, Járási 

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

szakemberekkel. 

 

Feladatok 

 

 minden gyermekre kiterjedő figyelem, a megfelelő ellátás biztosítása az óvoda 

részéről, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

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

kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

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, 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

103 

 

 folyamatos kapcsolat a szakemberekkel, óvodapszichológussal, logopédussal, 

gyógypedagógussal. 

November 

 aktuális feladatok ellátása, 

 felmerülő problémák megoldása. 

December 

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

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

logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus)  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése. 

Január 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre, 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok 

feltérképezése, 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok 

végzése. 

Február 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról. 

 aktuális feladatok ellátása. 

 

Március 

 szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban, 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról. 

Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése (szükség 

esetén), 

 a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

Május 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése, 

 éves beszámoló elkészítése, 

 tájékoztatás nyújtása a fejlesztő, kézműves és környezetvédelmi táborokról 

 

Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 

 Táncsics krt. 17. Székhely  Kovácsné Czigle Erika 

 Csokonai úti óvoda   Lövei Gáborné 

 Jókai úti óvoda   Kis Anikó Krisztina 

 Kinizsi úti óvoda   Migácsné Erdei Gyöngyi 

 Kuthen úti óvoda   Sántháné Karászi Julianna 

 SZIM óvoda    Tóthné Török Judit 

 Takács P. úti óvoda   Bodnárné Nagy Mária 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Rauschenberger Gáborné 

 Zöldfa úti óvoda   Csapóné Horváth Marianna 
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A gyermekvédelmi feladatok ellátása kiegészült az óvodai szociális segítő munkatárs 

tevékenységével, akik a KTKT Szociális Szolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti 

Szolgálat alkalmazásában állnak, a meghatározott időtartamban látják el feladataikat az 

óvodákban.  

Óvoda Veszé-

lyezte-

tett 

Hátrá-

nyos 

HHH Hatósági intézkedések, segítség kérése szakemberektől 

(szakszolgálat, stb.) 

Családlátogatások 

Székhely 

Kovácsné 

Czigle Erika 

0 3 1 Családlátogatások – minden család és szükség szerint 

Szakértői Bizottság: 1 fő, Fejlesztő pedagógus foglalkozik 

2 gyermekkel. 

Csokonai 

Lövei Gáborné 

0 0 3 Családlátogatások – 42. Iskolaérettségi vizsgálat: 1 fő, 

gyámügyi vizsgálat: 2 fő. 

Jókai 

Kis Anikó 

Krisztina 

1 3 6 Családlátogatások – az újonnan bekerülő gyermekek 

látogatása. Gyermekjóléti Szolgálatnak jellemzés: 3 fő. 

Migácsné Erdei 

Gyöngyi 

19 8 64 Családlátogatások száma - 77 alkalom 

Gyermekjóléti: 20 esetben adatszolgáltatás  

Kuthen 

Sántháné 

Karászi Julianna 

0 9 51 Családlátogatások száma – 65 alkalom 

SZIM 

Tóthné  

Török Judit 

3 10 14 Családlátogatások száma –16 alkalom, ebből 3 család 

látogatása folyamatosan. 

Gyermekjóléti: jellemzéskérések 

Takács P. 

Gyökeres Éva 

2 10 21 Családlátogatások száma – 83 alkalom 

Táncsics krt. 19. 

Rauschenberger 

Gáborné 

0 4 14 Családlátogatások – 85 alkalom 

Zöldfa 

Csapóné 

Horváth 

Marianna 

4 1 30 Családlátogatás - 70 alkalom 

2 gyermek igazolatlan hiányzása miatt Gyermekjóléti, 

Gyámügyi, Hatósági intézkedések. 

Összesen 29 48 204  

 

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 a 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 

4 0 7 80 63 12 28 10 36 240 

 

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 
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valókapcsolattartásunkatközösen megújítottuk, szakmai programjaink, rendezvényeink 

alkalmával konzultálunk a közös feladatainkról. 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére beszámolót készítetünk 2019 áprilisában, 

melyet követően a Kinizsi Úti Óvodában közös szülői értekezletet tartottunk az óvoda nyitva 

tartásával, a gyermekek óvodában való benntartózkodásával kapcsolatos kérdésekről, az 

esélyteremtő óvoda program eredményeinek megvalósulásáról. 

 

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 és a gyermekek aktuális állapotának megfelelően. 

 

Feladataink megvalósítása: 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek állapotához igazodó személyi és tárgyi 

feltételek biztosítása 

 Elfogadó légkör megteremtése az SNI gyermekek számára 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). 

 Az atipikus fejlődésmenetből származó hátrányok csökkentése.  

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

képességek és a mozgás fejlesztése a pedagógia eszközeivel 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel 

 A szakértői véleményben meghatározott időkeretben és foglalkoztatási 

formában, a gyermekek habilitációs-rehabilitációs, fejlesztő, valamint kötött 

többségi prevenciós foglalkoztatása 

 A szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok, valamint a 

gyógypedagógiai és pedagógiai célú megfigyelések, vizsgálatok eredményeinek 

figyelembe vételével egyéni fejlesztési terv készítése, a nevelési év folyamán a 

gyermek állapotváltozásának dokumentálása, valamint az egyéni fejlesztési terv 

felülvizsgálata, módosítása. 

 Az SNI és BTMN gyermekek erősségeinek feltérképezése, tehetségígéretek 

felismerése, bevonásuk a tehetséggondozó műhelyekbe 

 A kapcsolattartás és együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint az országos illetékességű szakértői 

bizottságokkal, szakorvosokkal, a gyermekvédelem szakembereivel.  

 Komplex szakértői alap- és felülvizsgálatok, iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítását célzó vizsgálatok kezdeményezése  

 Az integráltan nevelt gyermekek családjainak folyamatos támogatása. 

 Szükség szerint esetmegbeszélések szervezése az aktuálisan felmerülő 

problémák kezelésére 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma óvodánként 

 

 
 

A 2018-2019-es nevelési évben az októberi statisztika szerint 26 SNI gyermeket integrált 

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

felülvizsgálatok 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 

Biró Mónika 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 

Ökrösné Sajtos Anett Tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája, 

pszichopedagógia 

Megbízási szerződés 4 

Vincze Dóra Szomatopedagógus Megbízási szerződés 7 

 

Az ellátás formája: 

- egyéni (1-3 fő) foglalkozás 

1
2

2

2

81

2

3

5

Székhely-1

Csokonai-2

Jókai-2

Kinizsi-2

Kuthen-8

SZIM-1

Takács-2

Táncsics krt.19- 3

Zöldfa-5
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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 2019-2020-as nevelési évben 9 sajátos nevelési igényű gyermek kezdi meg 

általánosiskolai tanulmányait, egy gyermeknek a felülvizsgálat eredményei alapján 

szegregált intézményben folytatódik az óvodai nevelése, egy sajátos nevelési igényű 

gyermek másik településre költözik, így a létszám 20 főre csökken. A következő nevelési 

évre beiratkozott három éves életkorú gyermekek közül egy gyermek érvényes szakértői 

véleménnyel érkezik az intézménybe. 

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 speciális igényeinek kielégítésében 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 

 beszéd- és nyelvi képességek fejlesztése 
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 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 5 

Kunné Nánási Mónika Fejlesztő 

óvodapedagógus 

Főállás 4 

Lövei Gáborné Fejlesztő 

óvodapedagógus 
Főállás 1 

Molnárné Oros Csilla Fejlesztő 

óvodapedagógus 

Főállás 2 

 

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 

 

2018-2019-es tanév októberi statisztikája alapján 12 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük 

a nevelési 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 nyolcan kezdik meg a 2019-2020-as 

nevelési évben általános iskolai tanulmányaikat, 2 gyermeknél a felülvizsgálat eredményei 

alapján nem igazolódott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, így a szorgalmi 

időszak kezdetén 6 BTMN gyermek kezdi a nevelési évet az intézményben.  

Ez a szám a nyári időszakban elvégzett felülvizsgálatok eredményeinek tükrében, valamint a 

nevelési tanácsadás szűrővizsgálatai alapján 2019. szeptember 1-ig változhat.  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

110 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő 

foglalkozásain, gyógy-, illetve speciális képzettségű fejlesztő óvodapedagógusok az alábbi 

területeken nyújtottak segítséget az érintett gyermekeknek: 

 

 tanulást megalapozó készségek fejlesztése 

 auditív és vizuális részképességek fejlesztése 

 nyelvi készségek fejlesztése 

 szociabilitás fejlesztése 

 mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika) 

 

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 

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

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

 Kinizsi úti óvoda  Gyökeres Éva 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

Nagy Anna 

 SZIM óvoda   Sánta Szilvia 

 SZIM óvoda   Horváthné Balogh Barbara 

 Takács P. úti óvoda  Popovicsné Nagy Mária 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 

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

intézményünkben 111 gyermekkel foglalkoztak. 

A gyermekek ellátása intézmény szinten 

 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök 

Székhely 

Nagy Tiborné 

10 Tornaszoba 

 

Tüskés labdák, nagy labdák, körkötél, 

babzsák, szék, tornakarikák, tornapad, 

polifom szőnyeg, tornaszőnyeg, 

tornaszalagok. 

Csokonai 

Konczné Pecze 

Margit 

14 Csoportszoba Tornakarikák, tornabotok, műanyag 

téglák. 

Jókai 

Balogh Sándorné  

10 Csoportszoba  Karikák, labdák, tüske labdák, körkötél, 

babzsákok, kendők, ceruza, rajzlap, 

szalvéta, zokni. 

Kinizsi 

Gyökeres Éva 

12 Csoportszoba  Székek, labdák, kicsi – nagy tüsi, ugráló 

labda, bady roll henger, fa félgömb, 

faegyensúlyozók, bújócső, polifom 

szivacs, kötél, legó, gyöngy, szalvéta, 

zoknik, léggömb. 

Kuthen 

Dr. Kozákné 

Győző Erika 

Nagy Anna 

 

11 

 

11 

Tornaterem 

 

Változatos eszközök 

SZIM 

Sánta Szilvia 

10 Tornaszoba Body – roll, labda, „meserács”, 

masszírozó labda, pad, szalag, babzsák, 

masszírozó szőnyeg, labda. 

SZIM 

Horváthné 

Balogh Barbara 

7 Tornaszoba Body – roll, labda, tornapad, szalag, 

babzsák, tüsi-szivacslabda. 

Takács P. 

Popovicsné 

Nagy Mária 

13 Tornaszoba Pad, labdák, kicsi – nagy tüsi, bady – roll 

henger, fa félgömb, faegyensúlyozók, 

kötél, legó, szalvéta, zokni, 

egyensúlyozok, bot. 

Táncsics krt. 19 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

13 Tornaszoba Változatos eszközök 

Összesen 111   

 

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. 
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A szokásos szituációk fejlesztették, fokozták és kedvezően befolyásolták a gyermekek 

teljesítőképességét, kedvét, az év végére rendeződő mozgáskoordinációjukat. 

Az egyéni és életkori sajátosságaik szerint fokozatosan és rendszeresen bekapcsolódhattak 

mindenfajta testmozgást ügyesítő-, játékigényüket is kielégítő csoportos játékokba. 

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

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

túlsúlyos gyermekek száma, melyet a szakszerűen megtartott foglalkozások nagymértékben 

javítottak, ill. megszüntettek.  

 

3.2.9. Szakmai munkaközösségek  

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek 

alakultak 2018-2019-es nevelési évre. 

 

1. Vezetői munkaközösség     Kunné Nánási Mónika 

2. Gyermekvédelmi munkaközösség   Csapóné Horváth Marianna 

3. Művészeti munkaközösség    Molnárné Győri Erika 

4. Lépésről-lépésre munkaközösség   Harsányiné Szabó Ilona 

5. Tevékenységközpontú munkaközösség  Szabó Lajosné 

6. Kézműves munkaközösség    Nagy Tiborné 

7. Mese-varázs- munkaközösség   H. Tóth Jánosné 

8. Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség   Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

9. Kerekerdő – szakmai munkaközösség  Homoki Judit 

10. Környezeti nevelés munkaközösség   Andrási Tiborné 

 

Célunk: 

 

A szakmai munkaközösségek segítsék elő a Pedagógiai Program megvalósítását, 

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 
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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. Részt vettek a 

Pedagógiai Program módosításában, módszertani segítséget nyújtottak az intézményben 

folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, részt vettek az 

intézményi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.  

A szakmai munkaközösségek a tanévnyitó értekezletet követően megtartották alakuló 

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

programjukat.  

 

A szakmai munkaközösségek elért eredményei: 

 

 A Pedagógiai Program módosításához javaslatokat fogalmaztak meg, annak 

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.  
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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.  

A három részprogramhoz kapcsolódó munkaközösség szakmai tevékenységében a 

megismert és kidolgozott jó gyakorlatok beépítése a Pedagógiai programba szükségessé 

válik a következő időszakban. A tagóvodák közötti szakmai együttműködés, 

együttgondolkodás, a rész program szakmai kiteljesedése a Művészeti és a Lépésről-lépésre 

munkaközösségekben magas szinten innovatív, fejlesztő tevékenységeken keresztül valósul 

meg, mely gyakorlat a Tevékenység központú munkaközösségben is szükségszerűvé válik a 

megújulás, a munkaközösség magas szakmai tartalmi megvalósítása érdekében. 

A szakmai munkaközösségek céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása 

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

folyamán két szakmai konzultációk segítették a közös gondolkodást, a programok 

összehangolt megszervezését, az együttműködési lehetőségek feltárását. 

 

3.2.10. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

Székhely Táncsics krt. 17.    Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné 

Óvodai környezeti nevelő 

Csokonai Óvoda Benéné Kecskeméti Anna -

Zeneóvodai szak. koll. képz., 

        Művészeti instruktor 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

Jókai u. Óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

Kis Anikó Krisztina 

Gyermektánc az óvodában 

Kinizsi Óvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Differenciált fejlesztőped. 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 
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Kuthen Óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Homoki Judit 

Mentortanár 

        Szabó Lajosné 

        Gyermektánc az óvodában 

SZIM Óvoda       Szabóné Szentesi Mária 

        Minőségfejlesztő 

        Gyakorlatvezető óvodapedagógus 

        Tóthné Török Judit 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

  Sánta Szilvia 

  Gyógytestnevelés szakirányú v. 

Takács P. Óvoda      Posztósné Kovács Éva 

        Vezető óvodapedagógus 

  Gyökeres Éva - 

Gyógytestnevelés szakirányú  

Tehetségfejlesztő szakvizsga 

Táncsics krt. 19 sz. Óvoda     Kunné Nánási Mónika 

Gyermektánc oktató  

Egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztő pedagógiája 

Vezető óvodapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna -  

        Gyógytestnevelés szakirányú 

        Perge Tiborné -  

        Drámapedagógus  

Háló Éva 

        Környezeti nevelő 

        Makai Ildikó 

Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

        Vezető óvodapedagógus 

Zöldfa Óvoda       Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

Németh Imréné -  

        Anyanyelvi fejlesztés és korr. 

        Csapóné Horváth Marianna 

        Szociálpedagógus, 

        Tehetségfejlesztő 

        Kása Henrietta 

Egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekek fejlesztő pedagógiája 

 

 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

117 

 

Célunk: 

 

Szakirányú végzettségekkel 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: 

 

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. 
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Az intézményben működő tehetség műhelyek száma: 28 

A tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyermekek száma: 289 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 10 fő 

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

„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: 10 fő 

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

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Kreatív kuckó”: 

 Kun emlékhely meglátogatása, a családok bevonásával, autóbusszal. 

 Az alkotó Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész műhelylátogatása. 

 Györffy István Nagykun Múzeum látogatás. A kunok öröksége - Népélet a 

Nagykunságban - című állandó kiállítás megtekintése. 

 A szülők bevonásával posztóból is elkészítettük a kunsüveget 

 Tarsoly mintát festettünk papírdúc technikával 

 A szülők bevonásával bőrből is elkészítettük a tarsolyokat. 

 A Kunsági festett bútort - tulipános ládát elkészítettük fából is, majd festéssel 

díszítettük ki. 

 Kántor Sándor Fazekasházba látogattunk el, ahol Kántor Sándor Kossuth díjas 

fazekasmester munkásságával ismerkedtek a gyermekek. 

 Agyagedényt formáztunk, díszítettünk agyagból. 

 Kirándulás autóbusszal debreceni Tímárház - Kézművesek Házába.  
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 A karcagi "Pusztai Róka" Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatójának 

megtekintése a Bene tanyán. 

 

„Mákszem”gyermektánc tehetséggondozó műhely: 

 Biljana 15 éves jubileumi Gálája 

 Aprólábak Néptánc Gála 

 Kátai Gábor Kórház Bálja 
 

„Logi kuckó”tehetséggondozó műhely: 

 A szülők közvetett úton átélhették a műhelyfoglalkozások játékai közül azokat, 

amiket a gyermek „újrajátszott” otthon. 

 Közvetlenül is megismerkedhettek tehetségfejlesztő programjainkkal: szülők 

részére bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk az együttjátszás örömét átélve. 

 Az egyéni beszélgetéseken túl, októberben szülők részére tájékoztatót tartottunk, 

ismertetve éves tervünket, műhelyünkben folyó munkánk céljait, feladatait. 

 

Csokonai úti óvoda:  

 

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Benéné Kecskeméti Anna 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Heti 1 alkalommal szerdánként, 30-40 perc 

„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szarka Péterné 

Gyermekek létszáma: 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 

„Tátika”zenei tehetséggondozó műhely 

 Vezeti: Pintér Dóra 

 Gyermekek létszáma: 8 fő 

 Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely 

A tehetséggondozó műhelymunka bemutatására több lehetőség is nyílt:  

 Aprólábak Néptánc Gála, a Déryné Kulturális Központban,  

 Idősek Napközi Otthona anyák napi köszöntés 

 A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett Hímzett kötény kiscsizma, ovis 

néptánc versenyen ezüst minősítést szerzett a csoportunk. 

 Tehetség műhelyeink bemutatkozása  

 

„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

 „ Játszd újra” kreatív alkotó kiállítás.  Helye: Déryné Kulturális Központ. 
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 Kiállítás a Csokonai úti óvodában, az év közben készült munkákból. (Tehetségnap. 

Tehetséggondozó műhelyek bemutatkozása.) 

 „Kedvenc mesém” c. rajzpályázaton. (A Déryné Kulturális Központ Népmese 

napjára meghirdetett rajzpályázata.) 

 „Karácsonyi kívánságom” c. rajzpályázaton. ( A karcagi Család és KarrierPONT  

által meghirdetett rajzpályázat.) 

Eredmény: Szabó Dóra I. helyezést ért el. 

 „Állatbarát” plakátpályázaton. (Az Orpheus Állatvédő Egyesület (Szeged) által 

meghirdetett országos alkotói pályázat.) 

Eredmény: Szabó Dóra kimagasló eredményéért Oklevelet kapott és 10.000 Ft 

értékben vásárlási utalványt nyert. 

„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 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

„Boróka” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kis Anikó Krisztina 

Gyermekek létszáma 18 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Dúdoló”zenei tehetséggondozó műhely  

A nevelési év során szerepelt:  

 2018. december 16-án a harmadik Adventi gyertyagyújtáson énekelhettünk a Déryné 

Művelődési Központban. 

 Tagóvodánkban, a Karácsonyi ünnepség keretén belül is megmutatták tehetségüket a 

gyermekek. Hangszeres játékon közreműködött: Orvos-Nagy Hanna, Tóth Gréta. 

 2019. május 22-én a Karcagi Szimfonikus Zenekarral énekelhettek gyermekeink egy 

városi egyesített kórussal. A gyermekek és szüleik – A Szülői Kórus -  nagyon nagy 

lelkesedéssel készültek erre az eseményre. Külön dicséretet kaptak a gyermekeink 

Plósz Csilla Margittól a KÁIAMI Intézményvezetőjétől, a gyermekek maximális 

helytállásukért.  

 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely 

 A „Tudorka” tehetségfejlesztő műhelyben a gyermekek kognitív képességeinek 

fejlesztése a fő tevékenységi tartalom. Az észlelésen, érzékelésen alapuló 
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képességfejlesztés, a figyelem, megfigyelőképesség, logikus gondolkodás fejlesztését 

célozzák meg a tervezett probléma alapú feladatok. A játékos, saját élményen alapuló 

tanulás a gyermekek tanulási folyamatának az alapját képezik. A beszédkészség 

fejlesztése átszövi a műhely munkáját.  

„Boróka” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

 ,,VÁSÁRI FORGATAG’’ a Jókai úti óvodában /okt. / 

 Márton-napi” népszokások megismertetése / nov./ 

 TÁNCHÁZ alkalmanként / Karácsony- dec. 

  Óvodai rendezvényeken való részvétel 

 Farsang – /febr./  Népi játékok, Tánc  

 APRÓLÁBAK NÉPTÁNCGÁLA / 2019.márc./ 

 Óvodai Gyermeknapon TÁNCHÁZ /máj./ 

 Pünkösdi népszokásokkal való ismerkedés 

 Egyéni érdeklődés esetén lehetőség biztosítása a kis- és középső csoportos 

gyermekek bekapcsolódására / ünnepségek, táncház…/ 

 

Kinizsi  

 

„Szivárvány” zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Péter Lászlóné 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Migácsné Erdei Gyöngyi 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Mese - palota” anyanyelvi tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Farkas Jánosné 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Szivárvány” – tehetséggondozó műhely  

- Bemutató foglalkozást tartottam a szülők és az érdeklődő kollegák részére a Győrffy 

István Nagykun Múzeumban szerzett ismeretek és hozzá kapcsolódó zenei anyag 

feldolgozása címmel. Résztvevők 15 fő (12 fő szülő, 3 fő óvodapedagógus) 

- Romanap az óvodában –rendezvényünkön cigány autentikus kulturális és zenei 

válogatást mutattunk be. Résztvevők: óvodapedagógusaink, a Zöldike 

tehetséggondozó műhely tagjai, érdeklődő szülők. 

- A Térségi Tehetségtanács konferenciáján megnyitó műsorral mutatkoztunk be, ahol a 

cigány kultúra autentikus értékeivel ismertettük meg a tisztelt jelenlévőket 

 

„Zöldikék” tehetséggondozó műhely 
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 2018.októberben a Karcagi Kunlovardában lovaskocsis kiránduláson az őshonos 

állattartással való ismerkedés 

 2018. novemberben a Győrffy István Nagykun Múzeumban a Kunok öröksége 

kiállítás megtekintése, élményalapú tapasztalatszerzés játékosan 

 2019. február Roma nap az óvodában, óvodai rendezvény megvalósítása 

 2019. március Tóth János fazekasmester műhelyében agyagozás, ismerkedés a 

népi kismesterséggel 

 2019. április Nagykun Tájház megtekintése 

 2019. április a Karcagi Szélmalomhoz lovaskocsival kirándulás, ismerkedés a 

molnár mesterséggel 

 

„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, 45 perc 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Vadainé Boros Beáta 

Gyermekek létszáma 7 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Iglice” zenei képességfejlesztő tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Galsi - Nagy Andrea 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30-40 perc 

„Tündérkert” anyanyelvi - mese-drámatehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Pusztai Tünde 

Gyermekek létszáma 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Palánta” – testi – kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

 2019. március 23. - Aprólábak Gála / Résztvevők: szülők, meghívott vendégek/ 
 2019. április 10. - Megyei pedagógiai Napok keretében bemutató, az óvodai 

tehetségműhelyek együttműködésével / Résztvevők: meghívott vendégek, 
óvodapedagógusok/ 

 2019. május 08. - „Zsebi baba” óvodai gyermeknapi rendezvény / Résztvevők: 
meghívott vendégek, szülők / 

 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely  



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

123 

 

 Rajzpályázaton való részvétel: „A furfangos cigány” című mese illusztrálásáért 

olajpasztell képét oklevéllel jutalmazta az Arany János úti Általános Iskola.! 

 

 2019. 03.10-én „A tündérkamilla” című mese feldolgozását óvodánk négy 

tehetségműhelyének összekapcsolódásából sikeres bemutatót láthattak a Megyei 

Pedagógia Napok keretén belül. Nagyné Pusztai Tünde bemutató terve alapján 

sikeres együttműködés valósult meg a műhelyek között, melynek eredményeként, a 

látogatóktól sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

 Részt vettünk a Kováts Mihály tagintézmény Húsvéti Interaktív kézműves játszóház 

foglalkozásán. A gyermekek nagyon jól érezték magukat, sok új ötletet próbálhattak 

ki. 

 A „Zsebi-baba” gyermeknapi rendezvényünkön a gyermekek szülei is betekintést 

nyerhettek a közös műhelymunkánkba. 

 Rajzpályázaton való részvétel: „A furfangos cigány” című mese illusztrálásáért 

olajpasztell képét oklevéllel jutalmazta az Arany János úti Általános Iskola.! 

 2019. 03.10-én „A tündérkamilla” című mese feldolgozását óvodánk négy 

tehetségműhelyének összekapcsolódásából sikeres bemutatót láthattak a Megyei 

Pedagógia Napok keretén belül. Nagyné Pusztai Tünde bemutató terve alapján 

sikeres együttműködés valósult meg a műhelyek között, melynek eredményeként, a 

látogatóktól sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

 Részt vettünk a Kováts Mihály tagintézmény Húsvéti Interaktív kézműves játszóház 

foglalkozásán. A gyermekek nagyon jól érezték magukat, sok új ötletet próbálhattak 

ki. 

 A „Zsebi-baba” gyermeknapi rendezvényünkön a gyermekek szülei is betekintést 

nyerhettek a közös műhelymunkánkba. 

 

„Iglice” zenei képességfejlesztő tehetséggondozó műhely 

 Csoport - és óvodaszintű ünnepségek: 

 Adventi délután a szülőkkel közösen 

 „Csipet-csapat”, új gyermekeket köszöntő rendezvény óvodánkban 

 „Zsebi baba” gyermeknapi rendezvény óvodánkban 

 

„Tündérkert” anyanyelvi – mese - dráma tehetséggondozó műhely 

 Tehetségígéretes gyermekeimmel részt vettünk rajz, és mesemondó versenyeken is. 

 A városi, „Népek meséi” illusztrációs rajzpályázaton 1 kisfiú 3 helyezést ért el, ill. egy 

kislány különdíjat kapott.  

 A Karcagi Arany János Általános Iskola X. „Roma projekt” pályázatán meseillusztrációjával 

2 gyermekünk elhozta az I. és II. helyezést. 

 A „Csiga-biga palota” városi mesemondó versenyen, 1 kisfiú arany minősítést kapott.  

 

SZIM 

 

„Barangolók” – természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

„Ovistorna” - mozgásos tehetséggondozó műhely  
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Vezeti: Sánta Szilvia 

Gyermekek létszáma 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

„SZIM - Művészek” – kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Tóthné Török Judit 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Barangoló” természeti tehetséggondozó műhely 

 Csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentés hetéhez. Szülőkkel közösen a 

környezetvédelemmel, szelektív gyűjtéssel foglalkoztunk játékos feladatok 

megoldásával. Különböző játékokat is készítettünk a hulladékokból. 

 A tanév során részt vettünk a „Játékos Hortobágy” című környezeti vetélkedőn, ahol 

a 41 induló csapatból az előkelő 8. helyen végeztünk. Minden feladatot igyekeztünk 

játékos formában megoldani. Kutattunk, kerestünk megoldásokat, könyvekből, 

internet segítségével és saját tudás, tapasztalat révén.  

 Pályázat keretein belül lazító programon vettünk részt a „SZIM-művészek” 

tehetségműhellyel együtt a farsangi felvonuláson, a múzeumban, Tóth János – 

fazekas mester műhelyében.   Valamint, Abádszalókra kirándultunk, ahol a 

csipkeverők munkáját figyelhettük meg és ellátogattunk egy madárbarát kertbe, és 

lehetőségünk volt a helyi óvodában a népi játszóház játékait is kipróbálni.   

 POK napok keretein belül, „Nem szeretem állatok” címmel, bemutató foglalkozást 

tartottunk a gyerekekkel. 

„Ovistorna” testi - kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

 A műhely tagjai részt vettek a „Kelj fel Jancsi” játékos sorversenyen, a Sportág 

választó rendezvényen, az Akácliget fürdőbe, az „Ügyeskedj a kerékpároddal!” 

ügyességi kerékpáros rendezvényen. A gyerekek az összes rendezvényen 

érdeklődtek, figyelmesek, aktívak, fegyelmezettek, ügyesek voltak. 

„SZIM - művészek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely  

 Tehetségműhely a pályázatban való részvétel miatt több helyen is bemutatkozott. 

Január hónapban a helyi televízió, valamint a helyi és a megyei sajtó munkatársait 

láttuk vendégül, akik számára megmutathattuk, hogy miképpen ismerkednek a 

kunhímzéssel a gyermekek.  

 Továbbá a műhely a Játszd újra kiállításon is bemutatkozott. Kis óvoda révén büszke 

vagyok arra, hogy a tehetségígéretes gyermekeink alkotásain túl mozgósítani tudtuk 

az óvoda szülői közösségét és igényes, ötletes alkotásokkal tudtunk részt venni a 

kiállításon.  

 

Takács Péter úti óvoda 

 

„Délutáni pattogó” – mozgásos tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gyökeres Éva 

Gyermekek létszáma 14 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

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

Gyermekek létszáma: 10fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

„Így kell járni” – népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

Vezeti: Szabó Erika 

Gyermekek létszáma: 14 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45-50 percben 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Délutáni pattogó”- testi – kinesztetikus tehetséggondozó műhely 

 2019. március. 25.-én 9:00-tól szakmai bemutató foglalkozást tartottam az érdeklődő 

kollegáknak. 

 2019. április. 09.-én a Püspökladányi Farkas Sziget és Arborétumba, illetve 2019. 

Április. 10. buszos kiránduláson vettek részt a délutáni pattogóra járó gyerekek az „ 

Így kell járni” népi játékok tehetségműhellyel együtt. 

 2019. május. 11.-én a Debreceni Állat-és Növénykertbe kirándultak a pattogós 

gyerekek a „Kobakcsalogató” logikai műhely gyermekeivel együtt. 

„Kobakcsalogató” – logikai tehetséggondozó műhely 

 2019.05.22-én 8 gyermek és 8 szülő vett részt a szülők számára is nyitott műhelymunkán. 

„Így kell járni” – népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

 2018. okt. 2.-án szülői tájékoztatást tartottam a tehetségműhelybe járó gyerekek 

szüleik részére. 

 2019. máj. 28.-án tartottuk a nyílt, záró foglalkozásunkat a szülők részére, az óvoda 

néptáncos ruhájában.  Amelyen 11 főszülő vett részt. 

 

Táncsics krt. 19. óvoda  

 

„Varázskezek” – térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Mándi Katalin  

Gyermekek létszáma: 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60percben 

„Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  

Gyermekek létszáma: 11 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 

„Zeneodú” –zenei tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Nagyné Varga Csilla 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

„Varázs kezek”: 
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 Játszd újra” kiállításon bemutatkozhattunk a városunknak. De nem csak az 

újrahasznosított játékokkal, hanem az eddig elkészült pályázati munkáinkkal is 

megörvendeztettük a kiállítás megtekintőit. A kiállítás megnyitóján megjelent a kis 

műhelyünk személyesen is. Ahol a gyermekek átélték a saját kezeik által készített 

munkák ünnepélyes fogadtatását. Ezáltal büszkén vették át az oklevelet mellyel az 

óvodánk, megajándékoztak a műhelyünket. 

 Ebben az évben is a tehetség műhelyben járó gyermekek több rajzpályázaton vettek 

részt, mind városi és mind országos rajzpályázaton.  

 

„Bíborka” –gyermektánc tehetséggondozó műhely 

 Biljana 15 éves jubileumi Gálája 

 Aprólábak Néptánc Gála 

 Kátai Gábor Kórház Bálja 

 

„Okos gyalog” –logikai tehetséggondozó műhely 

 

„Zeneodú” –zenei tehetséggondozó műhely 

 Karácsonykor a Kunrózsa kamarakórussal közösen adtunk koncertet versekkel, 

dalokkal, hangszeres kísérettel a Karcagi Szociális Otthonban az idős emberek 

örömszerzésére.  

 Az óvodai karácsony váró ünnepen nagy sikert arattak a Zene Odúsok. 

 Szintén karácsonykor a karcagi Szent István római katolikus templomban, a város 

negyedik adventi gyertyagyújtásán is szerepeltünk. 

 

Zöldfa úti óvoda 

 

,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Spisák Dezsőné 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 45 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

,,Mesetarisznya” anyanyelvi tehetséggondozó műhely bemutatkozása:  

 Mihály napi vásár – új gyermekek köszöntése az óvodában – néphagyomány ápolás, 

népi versek, rigmusok, énekek bemutatása a gyermekek és a szülők számára. 10 fő 

vett részt rajta. 

 Karácsonyi mesejáték, Nagyné Czakó Csilla: Karácsony az erdőben, című mese 

dramatizálása, mindhárom csoport részére. 10 fő vett részt rajta. 

 Vicces, vidám versekkel, csúfolókkal az óvoda farsangi időszakának színesítése, a 

csoportok számára és a tehetségműhelybe járó gyerekek szülei számára.10 fő vett 

részt rajta 
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 Nyárnyitogató - gyermeknap –a gyermekek által kitalált mese előadása, melynek a 

címe: Az elvarázsolt királylány. – 10 fő vett részt rajta 

 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

 Ebben a tanévben II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem megválasztásának 315. 

évfordulójára pályamunkát készített egy gyermek. 

 „Mesetarisznya” tehetségműhely pályázatában való részvétel a meseműhelyben fiktív 

meséhez díszlet készítése, melyet a „Nyárnyitogató” rendezvényén tekinthettek meg 

a résztvevők. 

 

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. 

 Az intézményünk tehetséggondozó tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy 

intézményünk fenntartója Karcag Város Önkormányzata megkapta a „Tehetségbarát 

Önkormányzat” címet, mely díjat intézményvezetőként 2019. június 06-án vettem át 

Dobos László polgármester úr megbízásából Budapesten a Hagyományok Házában 

Schanda Tamás államtitkár úrtól. Köszönjük az önkormányzat tehetségsegítő, 

támogató munkáját. 
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A tehetséggondozás fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása 

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

folyamán a műhelyvezetőkkörében több alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös 

gondolkodás, a fejlődés, a megfelelő dokumentáció érdekében. 

A Nemzeti Tehetség Program pályázatain szép eredménnyel szerepeltek 

tehetségműhelyeink, 7 projekt kapott támogatást és került megvalósításra. A MATEHETSZ 

meghívásos pályázatán 2 tehetségműhely valósította meg tehetséggondozó programját. 

3.3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi célok 

 

 Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak 

alapján. 

 2018., 2019. évi minősítési eljárásba bekerült pedagógusok felkészülésének 

támogatása. 

 Óvodapedagógusok önértékelési folyamatának támogatása. 

 Tanfelügyeleti eljárások előkészítése, segítése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 

Feladatok: 

 

 Az intézményi önértékelés területei közül kiemelt feladat az öt éves önértékelési 

ütemtervben meghatározottak szerint az intézmény belső- és külső kapcsolatainak 

vizsgálata. Az önértékelések során feltárásra kerültek az intézményi kapcsolatok, 

azok hasznosulása, kiemelkedő és fejleszthető területei.A fejlesztések során az 

intézményi és egyéni célok összehangolása motiváló erőként hat a pedagógiai - 

szakmai munka eredményes elvégzésére. 

 Minősítési eljárás folyamatainak támogatása. 

 Az öt intézményi-, öt vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges adatok 

gyűjtése – Jókai, Kinizsi, Kuthen, Takács, Zöldfa 

 Óvodapedagógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek 

meghatározása.A 2018/2019-es 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 eredményét figyelembe véve 

elkészítették, majd feltöltötték az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 

támogató rendszerbe az önfejlesztési tervet.  

 A magas színvonalú szakmai munkára való ösztönzés erkölcsi 

elismeréssel.Intézményi ösztönző rendszerünk 15 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. 
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A feladat ellátását Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztő szakirányú végzettséggel 

rendelkező pedagógus, Andrási Tiborné intézményvezető helyettes, valamint Molnárné Oros 

Csilla mesterpedagógus végezte. 

 

A minőségcél teljesülésének indikátorai:  

 Valamennyi óvoda „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, egy óvoda „Örökös Zöld 

Óvoda” címet kapott. 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása az önértékelésekben. 

 Folyamatszabályozásoknak megfelelően működő folyamatok. 

 A belső értékelési rendszer szempontrendszere összehangolása a külső értékelési 

elvárás rendszerrel további feladatok megvalósítását igényli, az eddigi külső 

ellenőrzések tapasztalatai alapján. 

 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 projekt során megismert jó gyakorlatok beépültek a Pedagógiai Programba. 

 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 rendszermegteremtésére irányuló komplex program megvalósítása, 

amelynek célja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

társadalmi integrációjának elősegítése. 
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A projektbe 5 óvoda kapcsolódott be – Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, Zöldfa - , a 

megvalósítás folyamata az nevelési évet egészében érintette, 2020-ban fog zárulni. 

Az óvodánként bevont 2 fő óvodapedagógus pedagógus továbbképzésen, 

konferenciákon, konzultációkon, esetmegbeszéléseken vett rész. A hátrányos 

helyzetű gyermekek esélyeit támogató módszerek megismerése, eszközök, élmények 

biztosítása a projekt része. Két óvodánkban – Kinizsi, Takács - az Oktatási Hivatal 

által alkalmazott roma dajka segíti a projekt megvalósulását. Sor került 

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

programokat, valamint a gyermekek számára szervezett élményszerző kirándulások, 

kulturális programok. 

 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel együttműködési megállapodást 

kötöttünk az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség 

kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű 

projekt megvalósítása keretében. Aprojekt  keretében a művészetpedagógiai 

módszertan megújítása, a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására 

valósul meg. A kidolgozott új képzési módszertani fejlesztések pilotszerű 

kipróbálásának támogatásában 2 fő vett részt a pilot programban. Az új képzési 

módszertani fejlesztéseken alapuló pedagógus-továbbképzéseken4 fő 

óvodapedagógus vett részt.A művészetpedagógiai munkát támogató programokat 

szerveztünk intézményi és térségi szinten. A kidolgozott új módszerek beillesztésére 

fog sor kerülni a Pedagógiai Programba. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0102 pályázati 

azonosító számon szereplő „Kunok útját járva” elnevezésű nyertes pályázat 2018. 

szeptember és 2019. május között valósult megMadarász Imre Egyesített Óvoda 

Táncsics krt. 17. óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott 

támogatás: 863.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Kreatív kuckó” 

Kreatív kuckó kézműves tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Nagy 

Tiborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0091 pályázati 

azonosító számon szereplő „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel” elnevezésű nyertes 

pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg Madarász Imre 

Egyesített Óvoda Csokonai úti  óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához 

nyújtott támogatás: 661.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Aprólábak” 

gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel Benéné Kecskeméti 

Anikó tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0083 pályázati 

azonosító számon szereplő „Gyertyaláng” elnevezésű nyertes pályázat 2018. 
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szeptember és 2019. május között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Kinizsi úti  óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 

637.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Szivárvány” zenei 

tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Péter Lászlóné tehetséggondozó 

óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0119 pályázati 

azonosító számon szereplő „Kismesterségek a SZIM-művészek alkotásaiban” 

elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult 

megMadarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti „SZIM” óvodájában. A 

nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 720.000 Ft. A pályázati 

programban az óvoda „SZIM-művészek” kézműves tehetségműhelye vett részt 8 

gyermekkel Tóthné Török Judit tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0121 pályázati 

azonosító számon szereplő „Megy a labda vándorútra” elnevezésű nyertes pályázat 

2018. szeptember és 2019. május között valósult megMadarász Imre Egyesített 

Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott 

támogatás: 500.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Délutáni pattogó” 

testi-kinesztetikus tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel Gyökeres Éva 

tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0116 pályázati 

azonosító számon szereplő „„Állatvilág, de jó világ! Világ állatai vizuális 

technikákon keresztül” elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. 

május között valósult megMadarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. 

óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 590.000 Ft. A 

pályázati programban az óvoda „Varázskezek” kézműves tehetségműhelye vett 

részt 9 gyermekkel Mándi Katalin tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-18-0120 pályázati 

azonosító számon szereplő „A mese szárnyán” elnevezésű nyertes pályázat 2018. 

szeptember és 2019. május között valósult megMadarász Imre Egyesített Óvoda 

Zöldfa úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 

570.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Mesetarisznya” nyelvi 

tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Csapóné Horváth Marianna 

tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 
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 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és a határon túli Tehetségsegítő 

Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatására” a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanács pályázatot nyújtott be NTP-HTTSZ-18-0019 azonosító 

számon a Nemzeti Tehetségprogram keretében, a Madarász Imre Egyesített 

Óvoda irányításával. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 

1.890.000 Ft. 

- MATEHETSZ meghívásos pályázatát 2 tehetségműhely támogatására 

fordítottuk. A Táncsics 17. óvoda természeti és a Táncsics 19. óvoda 

gyermektánc tehetségműhelyeinek programjai valósultak meg. A program során 

megvalósult egy gazdagító programpár, pályaorientációs nap, szülőknek szóló 

műhelybeszélgetés. 

 MATEHETSZ támogatással valósult meg a pedagógusok csoportos 

továbbképzése, drámapedagógia alkalmazása a tehetséggondozásban címmel 

 A Karcag Város civil szervezeteinek 2018. 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 beszerzésére fordítottunk. 

 

Hortobágyi Nemzeti Park 

 

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

műhelye vett részt, ezüst minősítésben részesült 

 

Legszebb konyhakert programban részt vesz: 

Intézményünk minden óvodája – a Zöldfa úti óvoda kivételével - benevezett a 

„Legszebb konyhakert” programba. 

 

„KUNBARIKUM” pályázatra óvodáink kézműves pályamunkát nyújtott be. 

 

Zöld óvoda pályázat 2019 benyújtására kerül sor a Táncsics 17. , a Jókai, a Kinizsi, a  

SZIM és a Táncsics 19. óvodákban, határidő 2019. szeptember 05. 

 

 

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 hamarosan befejeződik. Az óvoda teljes körű infrastrukturális 

fejlesztése valósul meg, víz-, gáz-, villany-hálózat fejlesztése, nyílászárók cseréje, 

épületszigetelés külső megújuló képpel, fűtési rendszer teljes modernizálása új 

kazánokkal, fűtőtestekkel, megújuló energiaforrás kialakítása, konyha teljes 

felújítása, valamennyi helyiség új burkolatot, belső nyílászárókat kap, a csoportszoba 

berendezések, informatikai eszközök, udvari játékeszköz. 
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Az építkezés ideje alatt a gyermekek elhelyezését a Dózsa Gy. u 4. sz. alatti 

épületben biztosítottuk, az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségekben, 

barátságosan, az óvodai nevelés feltételrendszeréhez igazodóan berendezve. 

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

fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében került benyújtásra a tornaszoba 

építési terve, a pályázati döntést követően a kiviteli terv elkészítése megtörtént, a 

kivitelezés pályáztatása során azonban olyan plusz költségigény merült fel a 

kivitelezők részéről, amelyet sem önkormányzatunk, sem intézményünk nem tudott 

vállalni. 

 

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. A karcagi Család és KarrierPONT által meghirdetett „Karácsonykívánságom” c. 

rajzpályázat (Csokonai) 

2. Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület (Szeged 

által meghirdetett „Állatbarát Plakátpályázat” (országos rajzpályázat (Csokonai) 

3. „Öko-birka” címmel tárgykészítő pályázat (T 17, Takács Péter, T 19) 

4. Népmese napja rajzpályázat (Csokonai, Takács Péter) 

5. Hortobágyi Nemzeti Park rajzpályázata „Mesél az erdő” (Csokonai) 

6.  Városi Népek Meséi illusztrációs rajzpályázat (Kuthen, T 19) 

7. Karcagi Arany János Általános Iskola X. Roma projekt rendezvény rajzverseny 

(Kuthen, T 19) 

8. Szent Pál Marista Iskola „Szent Pál megtérésének ünnepe” rajzpályázat (Kuthen) 

9. Kedvenc mesém illusztrációs rajzpályázat (T 19) 

10. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem megválasztásának 315. évfordulójára kiírt 

pályázat (Zöldfa) 

 

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.  

 

A nevelési év folyamán az óvodapszichológusi álláshelyünket folyamatosan hirdettük, mivel 

óvodapszichológusunk tartósan van távol kisgyermekeivel. A folyamatos hirdetéseinkre 

jelentkező nem volt, így az álláshelyet nem tudtuk betölteni. 
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Amennyiben pszichológusi megsegítésre volt szükség gyermek vagy család esetében a 

Pedagógiai szakszolgálathoz irányítottuk ellátásért. 

 

3.6.Logopédia ellátás 

 

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

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

Karcagi Tagintézményének logopédusai végezték szakszolgálati alapellátás keretében.  

Az öt évesek szűrővizsgálata az előző 2018-2019-es nevelési év utolsó időszakában (június), 

illetve a 2019-2020-as nevelési év elején szeptemberben végzik a szakemberek. A 3. 

életévüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatához az óvodapedagógusok segítségét kérték, 

mivel az állapotmegismerés 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.  

A logopédia ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében látták el a 

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

eredményes fejlesztést, a gyermekeket a szülők vitték a foglalkozásokra, ezáltal a szülőkkel 

való közvetlen, rendszeres kapcsolattartás segítette a fejlesztés folyamatát. Ez a szervezési 

mód egyes gyermekek esetében a foglalkozásokon való jelenlétet nehezítette, ill. az 

óvodapedagógus-logopédus folyamatos kapcsolattartását. 
 

A középsős életkorú gyermekek állapotának megismerését ebben a nevelési évben is 

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

Karcagi 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. 

 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és 

megszüntetésében. 
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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. 

 Az óvodapedagógus tervező munkája, felkészültsége. A csoportnapló az előre 

meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? 
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 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 

végzezte 

Csoportnaplók 

megnyitása. 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási 

naplók adatainak 

egyeztetése 

2018. 

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 

2018. 

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. A 

csoportok beindítása novemberben 

megtörtént.  

SNI gyermekek 

ellátása 

2018. 

szeptember 

15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

(tanügyigazgatási) 

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. 

Az intézményben az SNI 

gyermekek ellátásának eredményei 

növekedtek Homoki Judit 

gyógypedagógus, intézményvezető 

helyettes szakmai irányításával. 

Tartásjavító torna 

- 

csoportok 

kialakítása, 

tervezése 

2018. 

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 

2018. 

szeptember. 

10. 

Szakmai 

munkacsopo

rtok 

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 

2018. 

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 

2018. 

november 

30, ill. 

folyamatos 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

A napirendek, heti rendek 

kiegyensúlyozott életmódot 

biztosítottak. Kulturált étkezéshez 

biztosítottak voltak a feltételek. A 
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szokások (az 

étkezés 

minőségének, 

mennyiségének 

és feltételeinek 

ellenőrzése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.május 

Intézményvezető tisztálkodáshoz szükséges eszközök 

biztosítottak voltak. A helyes 

fogmosást legalább egyszer 

végezték a gyermekek. Az étel 

minősége és mennyisége az év 

folyamán megfelelő volt. A Kinizsi 

úti óvoda gyermekétkeztetését a 

Szociális Otthon biztosította, 

mellyel nagyon meg voltak 

elégedve. A többi óvodában az 

ESSEN gyermekélelmezési Kft. 

biztosította a napi 3-szori étkezést. 

A nyugodt pihenést az egészséges 

ágyak és a mese, zene biztosította.A 

dajkák betartották a takarítási és 

fertőtlenítési utasításokat. 

Beszoktatás, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

2018. 

november 

30. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A kiscsoportosok és az újonnan 

érkező idősebb gyerek beszoktatása 

eredményes volt. Társas 

kapcsolatok alakítását az óvoda 

pedagógusok, a pedagógiai 

asszisztensek és dajka nénik 

pedagógiai tapintattal segítették. 

Ünnepélyek, 

rendezvények 

látogatása 

 

Folyamatos Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A munkatervben tervezett ünnepek 

megvalósultak, a gyermekek és 

szüleik számára élményt adóak. 

Kiemelem az Ovi-Gála, a Kelj fel 

Jancsi, a „Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítást. 

Óvodai 

szakvélemény 

Tanköteles korú 

gyermekek 

véleményei 

Vizsgálati 

kérelmek 

2019. 

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 

 

2019. 

február 1 – 

április 

Pedagógiai 

Szakszolgála

t  

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 

 

 

2018. 

október 1 – 

2019. 

február 

Fejlesztő 

szobák 

csoportszobá

k 

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 2019. Székhely Tagintézmény A szorzósok és a tartásjavító tornát 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

140 

 

munkaközösség 

vezetők, 

szorzósok és 

tartásjavító tornát 

végző 

óvodapedagógu-

sok munkájának 

figyelemmel 

kisérése 

február  Tagintézmén

yek 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

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 

2019. 

június 06. 

Székhely 

Tagintéz-

mények 

Intézményvezető A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek. A kiadott 

szempontok alapján és az éves 

munkatervnek megfelelően. 

Szakmai 

munkaközösség 

vezetők 

beszámolója a 

nevelési évben 

folytatott 

munkáról 

2019. 

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 

2019. 

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 

2019. 

június 05. 

Tagintézmén

yek 

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 

2019. 

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 

2019. 

június 15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A naplók ellenőrzése megtörtént, a 

tanügyigazgatási intézményvezető 

helyettes feladatkörében az SNI 

gyermekek dokumentumait 

ellenőrizte. 

Óvodapszichológ

us beszámolója az 

éves munkáról 

2019. 

június 05. 

 Intézményvezető A nevelési év folyamán rövid időre 

nem tudtuk betölteni az 

óvodapszichológusi 

álláshelyünket.A feladat ellátásra 

igen nagy szükség lenne az 

intézményben azonban a 

folyamatos álláshirdetésre sincs 

jelentkező. 
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A munkatervben meghatározott ellenőrzési – megfigyelési szempontok alapján a 

dokumentumok ellenőrzése, a pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása, az egyéb 

megfigyelési szempontok és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munka 

végzéséhez meghatározott szempontok alapján végezte a vezetés az ellenőrzést. 

 

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

 

Az ellenőrzéseket az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a tagintézmény 

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

következő megállapításokat tehetjük: 

 

Erősségek: 

 

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

 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. 

Tehetséggondozó jó gyakorlatok, megvalósult projektek publikációja. 

 Az óvoda szakmai kapcsolatainak bővülése. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 

Fejlesztendő terület 

 

 Belső és külső szakmai ellenőrzések dokumentumainak összehangolása az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerével. 

 

3.8. Külső ellenőrzések az intézményben 

 

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

tér 1.  
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Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak megállapítása, hogy a 2018. évi normatív állami 

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

vonatkozó 2017. évi C. törvény előírásainak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere: vonatkozódokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi 

vizsgálata 

Az ellenőrzés időtartama: 2019.01.09.-2018.02.22. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Az ellenőrzés az alábbi feladatokra terjedt ki: 

 

 A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 

biztosított 2018. 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. 

 2017/2018. nevelési év - nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztika szerinti adatok. 

 2018. év utolsó 4 hónapjában a 2018/2019. 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 2017. év 4 hónapjára jogosan járó 

normatívákat és normatív kötött felhasználású támogatásokat. A költségvetési törvények 

folytonossága miatt ezen időszak adatai megegyeznek a 2018. gazdasági év első 8 

hónapjának adataival (mert azok a 2017. 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 2018. 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). 
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A Intézményalapító 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. 

Az elszámolás során bemutatott támogatást alátámasztó okiratok rendezettsége példaértékű. 

 

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

tér 1.  

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak a megállapítása, hogy a térítési díjak beszedése 

megfelel-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírásainak. 

Az ellenőrzés típusa: utóellenőrzés 

Az ellenőrzés időtartama: 2018.11.19.-2018.11.24. 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Részletes ellenőrzési program 

 A térítési díjak helyi rendeletben történő megállapítása megtörtént-e a vizsgált 

időszakra vonatkozóan. 

 Az ingyenes étkezésben résztvevők szülői nyilatkozatai megtalálhatók – e az 

intézményben. 

 Térítési díjak beszedése megfelel-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény előírásainak. 

 Hátralékok, túlfizetések rendje. 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

 

Az intézmény gyakorlata a jogszabályi környezetnek megfelel. Annak átláthatósága alkalmas 

a további vizsgálat végrehajtására. Az intézmény eleget tett a korábbi ellenőrzési jelentésben 

tett vizsgálati észrevételeknek, az arra tett intézkedési tervben foglaltak teljes körűen 

betartva. 

Összefoglaló ellenőrzési jelentés 9859/2018. iktató szám alatt került átadásra az intézmény 

részére. 

 

3.8.3. Ellenőrzést végző szervezet: Oktatási Hivatal 

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Vezetői tanfelügyelet 

 

A vezetői ellenőrzés célja:  

 

„Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető 

munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az 

intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” 

 

A vezetői ellenőrzés a tagintézmény vezetőkre is kiterjed. 
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Ellenőrzött vezető: Romhányi Sándorné tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. január 20 – 2019. február 19. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.02.19. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Kárnyáczki Hilda            vezető tanfelügyelő 

Kovácsné Elek Margit tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az óvodai nevelés folyamatában a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszenek a 

gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával - 

Tanulást támogató környezetet teremt intézményében. - 

A gyermekek fejlesztését szolgáló programokat, 

projekteket szorgalmaz és valósít meg. -A 

felzárkóztatást, esélyteremtést az intézmény kiemelt 

területeként kezeli irányító munkájában. A gyermeki 

eredmények változását nyomon követi. -A célok 

meghatározásánál figyelmet fordít az esélyteremtésre. 

Olyan pályázatokat, programokat támogat, melyek 

hatékonyan szolgálják a felzárkóztatást.  
2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 
A vezetői pályázatban szereplő célok megvalósítása 

érdekében lépéseket tesz. A megvalósítás során 

figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, 

ezekhez igazodni képes. Folyamatosan fejleszti a 

nevelés szellemi és tárgyi feltételeit, biztosítja az 

intézmény működés feltételrendszerét, a kitűzött távlati 

célok elérésének útját. A változások kezelése során 

konstruktívan együtt működik a munkáltatóval.  

Intézményében permanensen elérhető kollégái, és a 

szülők számára. Hatékony segítséget nyújt a felmerülő 

problémák  Információ áramlás biztosítása, nyílt 

kommunikáció a nevelőtestületben és az alkalmazotti 

közösségben. Vélemények kikérése a döntéshozatalok 

során. A környezeti nevelés, zenei nevelés és a 

tehetséggondozás területén kidolgozott eljárások, jó 

gyakorlatok. 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Erős hivatástudattal rendelkezik. Az intézményben 

határozott célok mentén működő, demokratikus elvek 

szerint rendeződő közösséget teremt. Szaktanácsadói 

tevékenységet végez, a tudásmegosztás, segítő attitűd. 
4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
Kollégái számára továbbképzési lehetőségeket biztosít. 

Szorgalmazza képzés és önképzés megvalósítását. Az 

intézményi sajátosságokat figyelembe véve teret 

biztosít kollégái számára a szakmai fejlődésre. A 

továbbképzési tervet figyelemmel kíséri. Tevékeny 
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elősegítője, mozgatója az intézményi pályázatoknak. A 

pályázatok az intézményi sajátosságokhoz 

kapcsolódnak, elősegítik a tanulási környezet javítását, 

a tanulási folyamatok támogatását.  
5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az intézményi célok elérését támogató 

kapcsolatrendszert alakított ki, melyet hatékonyan 

működtet és fejleszt. A Szülőkkel partneri kapcsolatot 

működtet, közös programokat valósítanak meg, melyek 

segítik a tanulást támogató környezet kialakítását, 

gyermekek fejlesztését. Az iskolával közös projektet 

valósít meg a gyermekek zökkenőmentes 

iskolakezdése érdekében. Egészségügyi és szociális 

intézményekkel kialakított és működtetett kapcsolatok, 

melyek túlmutatnak az intézményi célokon és 

feladatokon. 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

A tagóvoda tehetség műhelyeinek további 

működtetése, szinten tartása. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A célok megvalósítása érdekében, a jövőben is az 

eddigi gyakorlat alapján való részvétel a pályázatok, 

programok megírásában és megvalósításában. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Vezetői kompetenciáinak szinten tartása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
A mentorálás, belső tudásmegosztás, jó gyakorlatok 

megosztási rendjének szinten tartása. Az intézmény 

kialakított teljesítményértékelési rendszerének és 

pedagógus életpálya modell összehangolása.  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Vezetői ismereteinek bővítése, a törvényi változások 

naprakész tudása. 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 

 

Ellenőrzött vezető: Posztósné Kovács Éva tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. január 20 – 2019. február 19. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.02.19. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Váradi Lászlóné            vezető tanfelügyelő 

Forró Antalné   tanfelügyelő 
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Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A tagintézmény vezető az intézményi dokumentumok 

elkészítésénél figyelembe veszi az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjában meghatározott 

alapelveket, a helyi Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célokat, feladatokat, illetve a 

Köznevelési törvény változásait és ennek megfelelően 

folyamatosan felülvizsgálja a nevelés, tanítás 

struktúráját. A dokumentumokat együttműködve 

munkatársaival a gyermekek mindenek felett álló 

érdekeit szem előtt tartva, a nevelőtestület véleménye, 

a szülők elvárásai és a fenntartó igényeit figyelembe 

véve készítik el. A gyermekek egyéni készségeinek, 

képességeinek kibontakoztatására törekszik, melyhez 

nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet biztosít 

számukra. A mérési-, értékelési eredmények alapján 

történik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének 

megítélése, különösen a nevelés-tanulás 

célkitűzéseinek szervezésében, irányításában. A vezető 

az intézmény kiemelt területeként kezeli irányító 

munkájában a tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást 
2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A tagintézmény vezető az intézményvezetéssel 

közösen irányítja az intézmény rövid- és hosszú távú 

terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok 

megvalósulását, továbbfejlesztését. A hatékonyabb 

munkavégzés érdekében felosztják a feladatokat a 

vezetőtársak között. Folyamatosan nyomon követi a 

célok megvalósulását, a külső-belső intézményi 

értékelés eredményeit, és ezeket felhasználva 

meghatározza az intézmény erősségeit és a fejlesztendő 

területeket. Elvárásait, terveit, az elvégzendő 

feladatokat egyértelműen kommunikálja. Rendszeresen 

konzultál vezetőtársaival, a nevelőtestület tagjaival az 

innovációs lehetőségekről. Örömmel fogadja az építő 

jellegű kezdeményezéseket, javaslatokat. Kollégái 

számára továbbképzési lehetőségeket biztosít. 

Szorgalmazza a képzés és önképzés megvalósítását. Az 

intézményi sajátosságokat figyelembe véve teret 

biztosít kollégái számára a szakmai fejlődésre. 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

A vezető munkája során a vezetői programjában 

leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok 

kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. A 

nevelési év beszámolói, programbeválás vizsgálatai, 

önértékelések, vezetői ellenőrzések értékelései, a 

gyermeki mérés értékelések eredményei alapján 

történik a következő év feladatainak meghatározása. 

Az éves munkatervben meghatározott feladatok 

összhangban vannak a vezetői pályázatban 

megfogalmazott elvekkel, célokkal. Naprakész 
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információkkal rendelkezik az intézményben folyó 

oktató-nevelő munkáról. Szívesen fogadja a 

nevelőtestület tagjainak véleményét, lehetőséget teremt 

a pedagógusok közötti együttműködésre, eszmecserére, 

szakmai fórumok megtartására. Hatékony 

kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden 

résztvevőjével. Erős hivatástudattal rendelkezik. 

Pedagógiai és vezetői kommunikációját folyamatosan 

fejleszti. 
4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
A vezetői feladatokat arányosan megosztja a 

vezetőtársakkal. A feladatkörök jól elkülönülnek 

egymástól, betarthatók és ellenőrizhetők. Az 

intézményben megvalósította a belső önértékelés 

feltételeit. Figyelemmel kíséri és segíti a BECS 

munkáját. Rendszeresen látogatja a kollégái által tartott 

foglalkozásokat, tevékenységeket, melyeket 

megbeszélés és értékelés követ, így reális képpel 

rendelkezik kollégái szakmai tudásáról. Az intézményi 

látogatások, ellenőrzések során a vezetés a fejlesztő 

szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire 

fókuszál. Törekszik a csapatmunka kialakítására. 

Fontosnak tartja a szakmai fejlődést, a megszerzett 

tudás gyakorlati alkalmazását, új módszerek 

bevezetését a hatékonyság fokozása érdekében. 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat. 

Tájékoztatja a nevelőtestületet és felhívja a 

figyelmüket az őket érintő változásokra. Szóbeli és 

írásos kommunikációját tényszerűség és magas fokú 

szakmaiság jellemzi. Az intézményi dokumentumok 

elkészítésére és felülvizsgálatára különös gondot fordít. 

Biztosítja a megfelelő infrastruktúrát a Pedagógiai 

Program megvalósítása érdekében. Rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő-, oktatómunka humánerőforrás szükségleteiről. 

Részt vesz az intézményvezető a partnerekkel történő 

kapcsolattartásban, ápolja és bővíti azokat. 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Az eddigiekhez hasonlóan kísérje figyelemmel az 

esetleges változásokat az intézmény zavartalan 

működése érdekében.0 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az eddigi jó gyakorlathoz hasonlóan további hatékony 

és sikeres programok szervezése a szülők és az 

intézmény közötti eredményes együttműködés 

érdekében. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
Minél több sikeres pályázatban vegyenek részt, 

használják ki az adódó lehetőségeket. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A hiteles és gyors kommunikáció érdekében, új, 

hatékonyabb, kommunikációs eszközök, módszerek 

bevezetése. (kapcsolatok, online felületek IKT stb) 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 

 

Ellenőrzött vezető: Molnárné Oros Csilla tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. január 29 – 2019. február 28. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.02.28. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Turek Ferencné            vezető tanfelügyelő 

Tátorjánné Török Tünde tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony ellátása, 

irányítása. Hatékony, eredményes vezetői irányítás és 

fellépés a távolmaradások megelőzése érdekében. A 

teljes személyiségre ható támogató, tudatos, az 

erősségekből kiinduló felzárkóztató, tehetséggondozó 

tevékenység, egyéni bánásmód alkalmazása a feltételek 

maximális biztosításával. 
2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 
Kétirányú kommunikáció az intézmény egységei, 

valamint helyi szinten a partnerek között. Támogató, 

bizalomra épülő légkör uralkodik az intézményben. A 

nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezések, innovációk, fejlesztések 

támogatása, befogadása a vezetés részéről. Nyitott, az 

új iránt fogékony nevelési környezet biztosítása. A 

nevelőtestület felkészültsége, magas belső innovációs 

képessége. 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

A vezető erős hivatástudattal rendelkezik. Felkészült, 

nyitott az új lehetőségek felismerésére, befogadására. 

Folyamatosan képzi magát, nyitott az új szakmai 

információk, ismeretek befogadására. Önfejlesztő 

magatartásával jó példát mutat, ösztönzően hat 

kollégáira. Az elkötelezettsége önmaga képzése, 

fejlesztése iránt. 
4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
Óvodapedagógusok pozitív megerősítése, 

önbecsülésük növelése. Vezetői jelenléte 

fontosságának tudatában hatékonyságot növelő 

részvétel a munkaközösségi és team munkákban. A PP 

céljainak alárendelt önképzés, továbbképzés, valamint 

a munkatársak szakmai karriertervének menedzselése. 

Az újszerű ötletek, innovációk támogatása. 
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5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Partnerekkel, munkáltatóval való kapcsolattartás. 

Nyilvánosság biztosítása az óvoda működéséről, 

tevékenységéről, eredményeiről. Szabályos, korrekt 

dokumentumvezetés, dokumentálás. 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Rendszerszemléletű intézményi mérési rend 

működtetése: a mérési eredmények tagintézmény, majd 

intézményi szintű összegzése, elemzése, az 

eredmények beépítése a nevelési/tanulási folyamatba, a 

stratégiai tervekbe, dokumentumokba. 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Mérési eredményekkel alátámasztott területek 

beazonosítása, melyek stratégiai és operatív 

szempontból fejlesztésre szorulnak. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Vezetői kompetenciák folyamatos fejlesztése: a 

vezetési funkciók erősítése, gyakorlása. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Az intézményi működést befolyásoló törvényi 

változások folyamatos nyomon követése. 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 

 

Ellenőrzött vezető: Harsányiné Szabó Ilona tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. február 26. – 2019. március 28. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.03.28. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Molnár Edit            vezető tanfelügyelő 

Sebők Márta  tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában 

megjelenő nevelési alapelvek, célok és feladatok 

meghatározásában. Együttműködik munkatársaival, és 

példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény 

elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. A gyermekek egyéni készségeinek és 

képességeinek kibontakoztatására összpontosító nevelő 

munkát vár el. Az intézményi működést befolyásoló 

azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, 
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eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok 

elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli 

helyzetének megítélésében, különösen a 

nevelés/tanulás szervezésében és irányításában. A 

kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási 

eredményességről szóló információkat. Beszámolót kér 

a gyermek megfigyelésén, és a helyben szokásos 

méréseken alapuló egyéni fejlődés változásáról és 

elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a gyermek 

fejlesztése érdekében. Irányításával az intézményben 

kialakítják a gyermekek értékelésének közös alapelveit, 

melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai 

programot, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény 

sajátosságaihoz igazítja. Irányítja a differenciáló, az 

egyéni nevelési/ tanulási utak kialakítását célzó 

nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony 

gyermeki egyéni fejlesztést. Gondoskodik róla, hogy a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

(tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) 

speciális támogatást kapjanak. Nyilvántartja a kötelező 

óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett 

gyermekeket, és aktív irányítói magatartást tanúsít a 

távolmaradás megelőzése érdekében. 
2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 
A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az 

intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban 

lévő és várható változásokat. Az intézményi jövőkép és 

a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő 

összhangban vannak. Mesterpedagógusként – vezető 

profil – 5 éves mesterprogrammal rendelkezik, a 

megfogalmazott célkitűzések megvalósítása 

folyamatosan valósulnak meg. Figyelemmel kíséri az 

aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan 

reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének 

okait. Szükségesnek tartja a változásokhoz való 

alkalmazkodást. Folyamatosan nyomon követi a célok 

megvalósulását. Folyamatosan informálja kollégáit és 

az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló 

információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a 

nevelés/tanulás-tanítás eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, 

fejlesztéseket. 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák 

véleményére. Az óvodapedagógusi szakma és az 

intézményvezetés területein keresi és rendelkezik új 

szakmai információkkal és elsajátítja azokat. A 

pedagógusok előmeneteli rendszerében példát mutatok 

a fejlődés lehetőségére, annak támogatására 
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(minősítések, önértékelések) Az óvodapedagógusi 

szakma és az intézményvezetés területein keresi és 

rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja 

azokat. Az intézményvezetővel való 

együttműködésemre a folyamatos kapcsolattartás, a 

megújuló pedagógiák bevezetésére való 

együttműködés jellemző. Hiteles és etikus magatartást 

tanúsít. 
4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 
Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a 

fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének 

erősségeire fókuszál. Az óvodapedagógusok 

értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet 

érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszálva. 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére 

illetőleg önfejlesztésére. Szorgalmazza a belső 

tudásmegosztás különböző formáit. Támogatja, 

ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az 

újszerű ötleteket. 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos 

kapcsolattartás érdekében különböző kommunikációs 

eszközöket, csatornákat vesznek igénybe. Több évre 

visszanyúlóan szoros együttműködést alakított ki a 

városban különböző fenntartású iskolákkal, a 

gyermekek számára élményt nyújtó közös szakmai 

programokat szerveznek, mely az óvoda – iskola 

átmenetet támogatják a hátrányos helyzetben élő 

gyermekek számára. 

 

Fejlesztendő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Az ellenőrzéseket követően javasoljuk az írásos 

visszajelzést is. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

Tagintézmény vezetőként elsősorban az 

intézményvezető Jogszabályok naprakész ismeretére 

támaszkodik. Törekszik figyelemmel kísérni az 

intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait. 

 

A fejlesztendő területekhez vezetői fejlesztési terv készült. 

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – Intézményi tanfelügyelet 

 

Az intézményi ellenőrzés célja:  

 

„Az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint annak feltárása, hogy a 

nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.” 
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Az intézményellenőrzés a tagintézményekre is kiterjed. 

 

Ellenőrzött tagintézmény Jókai úti Óvoda 

Bevont vezető: Romhányi Sándorné tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. február 26 – 2019. március 28. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.03.28. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Fazekas Klára            vezető tanfelügyelő 

Turek Ferencné  tanfelügyelő 

Puskásné Dienes Andrea  tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Kidolgozott belső ellenőrzési és értékelési rendszer. A 

teljes pedagógiai folyamat követhetősége a csoportok 

naplóiban, a tematikus és projekt tervekben, a 

gyermekek egyéni fejlődést nyomon követő 

dokumentumokban, gyermeki produktumokban.  
2. Személyiség- és közösségfejlesztés Inkluzív szemléletű alkalmazotti közösség és 

pedagógiai gyakorlat, eredményesség. A gyermekek 

személyes és szociális kompetenciájának fejlesztése 

egyénre szabva, szakemberek bevonásával. Az 

intézményi jó gyakorlatok menedzselése. 2.7. Az 

intézmény hagyományápolásra épített közösségépítő és 

formáló tevékenysége. 
3. Eredmények Példaértékű partneri együttműködés, eredményesség. 

Intézményi külső-és települési elismerések, címek, 

melyek tükrözik a pedagógiai munka eredményességét. 

(Bázisintézmény, „ Zöld Óvoda”, Madárbarát 

Óvoda,Legszebb konyhakertek) Jól működő 

információs rendszer a tanulási eredményesség belső 

kommunikálására. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Különböző szakmai pedagóguscsoportok hatékony, 

sokirányú együttműködése valósul meg. A szakmai 

közösségek vezetői tisztázott, közösen értelmezett 

felelősség-és hatáskörök mentén dolgoznak. Hatékony, 

jól szervezett és értékek mentén rendszeresen 

működtetett belső tudásmegosztás. 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Széleskörű partnerkapcsolatokkal rendelkeznek, 

partnerei azonosítottak. Az intézmény szakmai 

eredményeinek regionális szinten való publikálása. Az 

intézmény meghatározó a település életében, a helyi 

közéletben: a hagyományőrző és nemzeti ünnepek 

aktív résztvevői a gyermekcsoportokkal és a dolgozói 

közösséggel egyaránt. A szülőkkel való példaértékű 

kapcsolattartás, a szülők bevonása, sokszínű 

kapcsolatrendszer biztosítása, működtetése. 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi 

környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően 

alakította ki. Elkötelezett, együttműködésre kész, 

innovatív nevelőtestület. Jól működő, megtartó erejű 

szervezeti kultúra. Magas szinten biztosított az 

innovációt és kreatív gondolkodást támogató 

intézményi környezet. A „jó gyakorlatok” 

kidolgozására, menedzselésére nyitott 

intézményvezetés. 
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. 

 

Tudatos, a vezetés és fenntartó részéről 

kiemelkedően támogatott humán erőforrás képzési 

és fejlesztési tervek az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli igényeinek, elvárásainak megfelelően. 

 
 

 

Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

A stratégiai célok hangsúlyosabb megjelenítése, 

lebontása, ütemezése, nyomon követhetőségének 

biztosítása a stratégiai és operatív dokumentumokban. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés A pedagógiai programban az egészségfejlesztő 

program megfeleltetése a korszerű elvárásoknak. 

3. Eredmények 

 

 

Mérés-értékelés adatainak, eredményének 

felhasználása az intézmény jelenlegi és jövőbeli 

helyzetének megítélésében. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

A panaszkezelés rendjének kidolgozása, nyilvánossá 

tétele. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 
IKT kompetenciák fejlesztése. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

Az óvodai dokumentumok jogszabályi megfeleltetése, 

a módosított ONOAP elvárásainak megfelelően. A 

tagóvoda önálló arculatának, választott programja 

specialitásainak hangsúlyosabb megjelenítése a 

pedagógiai programban. Koherencia megteremtése az 

ONOAP –és intézményi dokumentumok 

fogalomhasználata között. 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 

 

Ellenőrzött tagintézmény Kinizsi úti Óvoda 

Bevont vezető: Molnárné Oros Csilla tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. március 06 – 2019. április 05. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.04.05. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Halász Zsanett             vezető tanfelügyelő 

Perjéssyné Vályi Judit Ágnes  tanfelügyelő 

Balogh Katalin Gabriella  tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó 

gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 

erősségek) és külső erőforrások (például pályázati 

lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és 

bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

Folyamatos pedagógiai megújulás, új módszerek, 

eljárások, innovatív elemek beépítése jellemzi a nevelő 

munkát, melyet a vezető koordinál, irányít. Számos Jó 

gyakorlatuk került már bemutatásra intézményi, 

regionális, megyei és országos szinten is. Pályázatok 

írása, megvalósítása. Az óvodapedagógusok a 

gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal, 

folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének. A szülők projektekbe való 

bevonása lehetőséget teremt gyermekeik 

teljesítményének saját élményű megtapasztalására is. 

Gyermekeik számára a visszacsatolás folyamatos, az 
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Adleri elveket alkalmazzák. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés A rendezvényeken való aktív részvétel, az utána való 

visszajelzések kiemelkedőek. A beszámolókból 

követhetők az alapelvek és a feladatok 

megvalósításának eredményei, különös tekintettel az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató 

szervezeti kultúrára. Az éves beszámolóban részletesen 

megjelenik a megvalósított feladatok eredménye, a 

hagyományok ápolása. Az óvodapedagógusok nagy 

hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való kapcsolattartásra, 

a szülők szemléletének formálására, gyermekek 

neveléséhez, gondozásához szükséges tanácsok 

nyújtására. A hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek ellátása, az óvodai nevelés 

keretein belül hátrányaik csökkentése, esélyteremtés. 

3. Eredmények 

 

 

Az intézményük több külső elismeréssel rendelkezik. 

Intézményük a Szolnoki POK Bázisintézménye, 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont, valamennyi óvoda 

elnyerte a Zöld óvoda címet. Az intézmény vezetése 

gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről 

szóló információk belső nyilvánosságáról. 

Tagóvodájuk sikeres nevelő munkája több belső és 

külső szakmai rendezvényen is bemutatkozhatott. A 

Bázisintézményi feladatellátás is több alkalommal 

valósult meg. Pályázati megvalósítás során 

tagóvodájukban továbbképzés és hozzá kapcsolódó 

hospitálás valósult meg. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti 

kultúra és a szakmai műhelymunka. Rendszeres, 

szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 

ismertetése, támogatása. Számos alkalommal éltek az 

intézmény által kínált tudásmegosztás lehetőségével, 

melyeken ismertették Jó gyakorlataikat. Szakmai 

munkaközösségeik pedagógiai munkája a PP-ban 

megfogalmazott célok elérését szolgálják biztosítva a 

színes módszertani kultúra átadását. A hatékony 

munkavégzéshez nélkülözhetetlen információáramlás 

működése. Az intézményben a különböző szakmai 

pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 

(munkaközösségek, egy szervezési egységben nevelő 

pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). Minden 

pedagógus aktív tagja több munkaközösségnek is. Két 

szakmai műhely is működik, melyek közül 

mindkettőben képviselik a tagóvodát. Az 

együttműködés a tehetséggondozó műhelyek vezetői és 

a munkaközösség vezetők team munkájában is 

megjelenik. Sikeres pályázataik megírása, 

megvalósítása a kolléganők közös munkájának 

köszönhető. Kiváló, egymást támogató, segítő légkör 

uralkodik intézményi, tagintézményi szinten is. 

 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

Intézményük kapcsolatrendszere konkrét, átlátható. 

Folyamatosan vesznek részt társadalmi eseményeken. 

A közéleti szereplésük széleskörű, látogató és 

közreműködő szerepben is. Az SZMSZ-ben 

szabályozott módon kapcsolatot tartanak szakmai 

szervezetekkel, az óvoda előtti és utáni 

intézményekkel. Továbbá széleskörű szakmai 

kapcsolatrendszerük alakult ki térségi, megyei és 

országos szinten is. Az óvodapedagógusok és a 

gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális 

rendezvényeken. Az intézmény kiemelkedő szakmai és 

közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 

díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. A 

tagóvoda 2010-ben magas szakmai munka és aktív 

közéleti tevékenysége elismeréseként elnyerte az Év 

Óvodája címet. Óvodapedagógusaik közül hárman 

kapták meg az Év Pedagógusa, ketten az Év Dajkája 

intézményi díjat és hárman kapták meg Karcag Város 

Önkormányzata által adományozott Karcag Város 

Kultúrájáért Díjat. 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége 

megfelel a nevelő/tanító munka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak. Deklarált céljaik elérését 

teljes mértékben szolgálja az óvoda alkalmazotti 

körének szakmai felkészültsége. Az intézmény 
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alkalmazotti közösségének munkájára, 

együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző. Egységes értékrend, igényesség, 

hatékonyság jellemzi nevelőmunkájukat. Az 

intézményük munkatársai gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. Az intézményük számára 

fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a 

szervezet működésében, és a nevelő-tanító munka 

részét képezik. Nevelőmunkájukat átszövi a 

hagyományok átörökítése. Az intézményükben 

dolgozók és külső partnereink ismerik és ápolják az 

intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új 

hagyományok teremtésére. Az intézményük 

lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív 

gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, 

fórumokra. Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és a 

Bázisintézményi feladatellátásban is aktívan, kreatív, 

innovatív módon vesznek részt. Magas szakmai 

színvonalú munkájukkal az intézmény által szervezett, 

vagy részvételt igénylő munkából aktívan veszik ki a 

részüket. Ehhez megkapják a vezetői támogatást. 
7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek 

elkészítése az eredmények ismeretében, azokra 

épülve, annak érdekében történik, hogy a 

munkatársak szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény/tagintézmény jelenlegi és jövőbeli 

igényeinek, elvárásainak. A humánerőforrás 

képzési, fejlesztési terve elsősorban az intézmény 

pedagógiai fejlődésének elsődlegessége, és a 

pedagógusok önmegvalósítási igényének szem 

előtt tartásával készül el. A megszerzett tudás és 

annak alkalmazása az intézmény pedagógiai 

munkájának színvonalát emeli. Minden 

óvodapedagógus lényegesen több kreditórát 

gyűjtött össze, mint a törvényi elvárás. 

 

Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Az óvodapedagógusok adminisztrációs 

tevékenységének optimalizálása. Konkrét, a tagóvodára 

vonatkozó ellenőrzési terv kidolgozása. Az operatív és 

stratégiai dokumentumok törvénynek való 

megfeleltetése, aktualizálása. Mérési rendszer 

kidolgozása, tagintézményi szinten történő 

hasznosítása. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Az óvodapedagógusok nevelési-tanulási 

módszertanába, az Alapprogramban elvárt folyamatos 

napirend beépítése, megvalósítása a nevelő-oktató 

munka során. 

3. Eredmények 

 

 

A tagóvoda szintű (képesség)mérés eredményeinek 

elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az "Esélyteremtő Óvoda" projekt szélesebb körű 

nyilvánossága. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Intézményük kapcsolatrendszerének fenntartása, 

bővítése a kialakult gyakorlat szerint. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Kidolgozott, részletes ellenőrzési terv készítése. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

Az óvoda sajátosságaihoz igazodva: napirend 

folyamatosságának biztosítása, a párhuzamosan is 

végezhető tevékenységek megvalósítása, a szabad játék 

túlsúlyának érvényesítése, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában foglaltakkal való megfeleltetés. 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 

 

 

Ellenőrzött tagintézmény Zöldfa úti Óvoda 

Bevont vezető: Harsányiné Szabó Ilona tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. május 05 – 2019. június 04. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.06.04. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Eperjesiné Cséffai Csilla Zita  vezető tanfelügyelő 

Lipcseiné Szabó Ildikó   tanfelügyelő 

Virág Gizella     tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai 

koherens egységet alkotnak, a munkatervek 

összhangban vannak a pedagógiai programmal, az 

egyes szervezeti egységek munkatervében 

megfogalmazott célokkal, feladatokkal. A stratégiai 
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célok eléréséhez szükséges feladatmeghatározások 

pontosak, érthetők, a feladatok végrehajthatók. 

Pedagógiai céljaikat az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára alapozva, a Nemzetiségi nevelés 

irányelveire, valamint a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelvére tekintettel 

az intézmény sajátosságaihoz igazítják. A Nemzetiségi 

nevelés irányelveinek beépítése a pedagógiai 

gyakorlatba példamutató. A vezető irányítja az 

alapdokumentumok kidolgozását, összehangolását 

annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a 

pedagógiai program teljesítését valamennyi gyermek 

számára. Az intézményi dokumentumok elkészítésénél, 

valamint az intézményi célok megfogalmazásánál 

figyelembe veszik a működést befolyásoló adatokat, a 

szociokulturális eredményeket, amelynek 

eredményeképpen gondozó-nevelő-oktató munka 

hatékonyan segíti óvodásaik teljes körű 

személyiségfejlődését, valamint az intézmény 

felelősségteljes hozzáállásának pozitív megítélését 

eredményezi. A dokumentumok elkészítésekor a 

partnereknek biztosítottak az előírások által 

meghatározott jogok, mint javaslattevő, 

véleményalkotó, jóváhagyó. A dokumentumokat 

egymásra épülés, rendszerszemlélet jellemzi. Az 

intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 

oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az 

intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján 

átfogó, átlátható, következetes belső ellenőrzés 

működik meghatározott cél és feladatrendszerrel, 

rendje, a jog- és hatáskörök meghatározása, 

beszámolási kötelezettség, szempontrendszere a 

stratégiai dokumentumokban kidolgozott, az 

alkalmazotti közösség minden tagja számára 

hozzáférhető. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés Az óvodát támogató szervezeti és tanulási kultúra 

jellemzi. Ehhez kiegyensúlyozott, fejlődést segítő 

környezetet biztosítanak. A pedagógusok mélyreható 

információval rendelkeznek a gyermekek 

szociökonómiai, szociokulturális hátteréről, aktuális 

fejlettségéről. A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység a 

jogszabályi és partneri elvárásoknak megfelelően 

működik. A pedagógusok módszertani kultúrája fejlett, 

jellemző a gyermekek személyiségét és egyéni 

fejlettségét figyelembe vevő differenciált 

módszerválasztás. Az intézmény szegregációmentes, 

befogadó, egyéni szükségletekhez és a fejlődési 

ütemhez igazított, a nemzetiségi kultúrával kiegészített 

személyiségfejlesztést valósítanak meg. A hátrányok 

csökkentése az óvodai feladatellátás 

eszközrendszerével egyénre szabottan történik. 
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Gondozó-nevelő-oktató munkájuk során nagy 

figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség biztosítására. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés a 

stratégiai és operatív dokumentumokban jól követhető. 

A célok meghatározásánál figyelembe veszik az 

intézmény sajátosságait, környezettudatos nevelést és 

szemléletformálást, amely érvényesítésére a „Örökös 

Zöld Óvoda” cím is kötelezi az intézményt. Az 

intézmény kapcsolati hálója széleskörű és sokrétű. 

Szűkebb és tágabb környezetük partnereivel igényes 

közösségépítő programokat, értékekre épülő 

hagyományokat ápolnak. A hagyományok ápolása – 

szemléletformáló, közösségszervező programokkal - 

tükrözik az óvodában érvényesülő értékformáló 

nevelői attitűdöt.. 
3. Eredmények 

 

 

Az intézményben elért eredmények a stratégiai 

dokumentumokban rögzítettek szerint nyilvántartottak. 

Ezek elemzése, az értékelés visszacsatolása a 

pedagógiai munka szerves részét képezi, a 

tapasztalatok stratégiai tervezésbe illesztése 

rendszerszemléleten alapul. Az eredmények 

összegzésében, elemzésében és értékelésében - az 

SZMSZ-ben meghatározott munkatársi- és egyéb 

értekezletek alkalmával - az alkalmazotti közösség 

valamennyi tagja részt vesz. Az operatív tervezés a 

PDCA logika mentén történik. Az egyenletes 

teherviselésnek, az egyéni erősségekre, a szakirányú 

végzettségekre való építésnek, valamint szervezeti 

kultúrájuknak köszönhetően az eredmények eléréséhez 

az alkalmazotti közösség minden tagja hozzájárul. Az 

eredményesség elérése érdekében megvalósuló 

közösségen belüli és kívüli információáramlás 

hatékonyan működik. Az intézmény működése 

szempontjából releváns partneri véleményeket 

figyelembe veszik. A pedagógusok elkötelezettek az 

eredmények eléréséért. A tanulás-tanítás folyamatai 

tudatosan tervezettek. Az intézményben folyó nevelő-

oktató munka alapjaként a gyermekek adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó egységes - a 

helyi viszonyokra adaptált - megfigyelési/értékelési 

rendszer működik. Ezek eredményeit nyomon követik, 

a szükséges fejlesztésekhez dokumentált tervet 

készítenek. Az intézmény kiemelkedő szakmai és 

közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 

díjakkal, illetve díjakra történő jelöléssel. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének 

középpontjában álló támogató szervezeti struktúra, 

amely a pedagógusok szakmai együttműködésén 

alapul. Kiemelkedő az elhívatottság egymás 

támogatására, folyamatos lehetőségek biztosítása 

szakmai célok megvalósítására. A szakmai 

munkaközösségek tevékenységrendszerén keresztül 

létrejövő szoros együttműködés a tagintézmények 

között. Vezetői támogatás a hatékonyság érdekében, 

feladatok delegálása vezetői szinten. Jogok és 

hatáskörök pontos meghatározása, a számon 

kérhetőség megalapozása. A belső tudásmegosztás 

lehetőségének biztosítása, intézmény céljainak 

elérésére továbbképzéseken való részvétel támogatása. 

Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. A 

rendszeres, hatékony, célszerűségi alapon működő 

információáramlás minden irányban. 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Nyitott, széleskörű, tartalmas kapcsolatrendszer 

jellemzi az óvodát. A külső partnerek azonosítása 

egyértelmű, a partneri kapcsolattartásnak 

meghatározott rendje van, amely átlátható, 

következetes, az intézmény stratégiai és operatív 

dokumentumaiban nyomon követhető. Az intézmény 

vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

tájékoztatási kötelezettségének. A partnerekkel való 

folyamatos kommunikáció, a véleményük kikérése, 

meghallgatása, azok beépítése a következő időszak 

feladatainak megvalósításába pedagógiai gyakorlatuk 

szerves részét képezi. Az intézmény rendszeres 

kapcsolatot ápol a különböző szakmai szervezetekkel, 

konferenciákon, szakmai napokon való részvétel, 

együttműködés természetes gyakorlata az 

intézménynek. Az intézmény a város kulturális és 

közéletének aktív résztvevője. Az intézmény szakmai 

és közéleti tevékenységét különböző elismerő díjakkal, 

címek elnyerésével jutalmazták. 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
A nevelőmunka személyi és tárgyi feltételei adottak a 

jó eredmények eléréséhez, többek között ahhoz, hogy 

az intézménybe járó valamennyi gyermek megkapja a 

számára legmegfelelőbb fejlesztést, nevelést, szükség 

esetén külső szakemberek támogatását. Az 

intézményben megvalósuló pedagógiai munka során a 

gyermekek számára biztosított az esélyegyenlőség. A 

nevelőtestület nyitott a korszerű óvodapedagógiai - 

pszichológiai ismeretek befogadására. Rendszeresen 

vesznek részt az óvoda céljainak és az 

érdeklődésüknek megfelelő képzéseken. Az intézmény 

továbbképzési programja következetesen felépített 

szempontrendszer érvényesítése mellett minden 

óvodapedagógus számára biztosítja a továbbképzés 

lehetőségét. Az intézményvezető támogatja az 

intézményen belüli változatos tudásmegosztási formák 
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működését, az innovációt és kreatív gondolkodást, az 

újszerű ötleteket. Az intézmény közössége az egyének 

erősségeire építve, egymást kölcsönösen segítve végzi 

pedagógia szakmai tevékenységét, ami egységes 

értékrend mentén valósul meg. Az intézmény számára 

fontosak a hagyományok, küldetésüknek tartják 

szűkebb és tágabb környezetük értékeinek megőrzését, 

továbbadását. Törekvésük, hogy a múlt bemutatása 

mellett új hagyományok is erősítsék a nevelési célok 

megvalósításában a pedagógus-gyermek-szülő 

összhangját. Jó gyakorlatok kidolgozása, bemutatása, 

átadása az óvoda közösségének természetes gyakorlata, 

nagy hatásfokkal működik szűkebb- és tágabb 

köznevelési hatókörben is. A pályázati lehetőségek 

kiaknázása természetes gyakorlata az intézménynek. 
7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

A Pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési/ tanulási feladatait, 

fejlesztési céljait. A tervek nyilvánosságának 

biztosítása az érintettek számára. A nevelési évek 

tervezésekor az intézmény terveinek ütemezése az 

alapdokumentumokban rögzítettek szerint. A 

tervekben jól követhetők a pedagógiai program 

céljai, feladatai, a felelősök, és a megvalósulást 

jelző eredménymutatók. A nevelési-tanítási 

módszerek, eszközök kiválasztása, alkalmazása a 

pedagógiai prioritásoknak való megfelelése. Az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak figyelembevétele a továbbképzési 

programnál. Humánerőforrás tudatos fejlesztése az 

intézményi céloknak való megfelelés tükrében. 

 

Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

A pedagógiai folyamatok eredményességének 

növelése, valamint az elemző-értékelő munka 

hatékonysága érdekében a mérési eredmények 

összesítésére, összehasonlítására alkalmas 

mérőrendszer alkalmazása, amely segíti az egzakt 

eredmények megállapítását. 

3. Eredmények 

 

 

A gyerekek iskolai haladásának után-követéséből 

származó tapasztalatok rögzítése, a szükség esetén 

megvalósítandó pedagógiai gyakorlaton történő 

korrekció kidolgozásához, valamint amely a 

későbbiekben összehasonlítást tesz lehetővé. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

A partnerek tájékoztatásának és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítására vonatkozó felülvizsgálat. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 
A belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó konkrét 

intézkedési terv elkészítése, amely által átlátható, 

követhető a tárgyi környezet korszerűsítése, továbbá 

segítséget nyújt a költségvetés tervezéséhez. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

A vonatkozó törvény és stratégiai dokumentumok 

koherenciájának biztosítása (pl. óvodakötelezettség 3 

éves kortól), majd ebből eredően a további 

dokumentumok aktualizálása. 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 

 

Ellenőrzött tagintézmény Takács Péter úti Óvoda 

Bevont vezető: Posztósné Kovács Éva tagintézmény vezető 

 

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

Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, helyszíni látogatás, interjú 

Az ellenőrzés időtartama: 2019. május 12 – 2019. június 11. 

Helyszíni látogatás, interjú időpontja: 2019.06.11. 

Ellenőrzést végző szakértők:  

Barczáné Kovács Krisztina             vezető tanfelügyelő 

Borbély Erika Mária  tanfelügyelő 

Semlyényiné Mizák Ágota  tanfelügyelő 

 

Az ellenőrzés eredménye:  

  

Kiemelkedő területek 
1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai koherensen 

egymásra épülnek.A stratégiai célok a jogszabályi és a 

tartalmi elvárásoknak megfelelően összhangban 

valósulnak meg. -A teljes pedagógiai folyamat 

követhetősége a csoportok naplóiban, a tematikus és 

projekt tervekben, a gyermekek egyéni fejlődést 

nyomon követő dokumentumokban, gyermeki 

produktumokban. 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Inkluzív szemléletű alkalmazotti közösség és 

pedagógiai gyakorlat, eredményesség. A gyermekek 

személyes és szociális kompetenciájának fejlesztése 

egyénre szabva, szakemberek bevonásával. -Az 

intézményi jó gyakorlatok menedzselése. -Az 

intézmény közösségépítő és formáló tevékenysége.. 

3. Eredmények 

 

Az eredményeik eléréséhez hozzájárultak az 

óvodapedagógusok és szerepük volt a nevelő oktató 

munkát segítő munkatársaknak is, a nevelőmunka 
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 során összehangolt, egymásra épülő és egymást segítő 

a munkájuk, melynek megvalósítása során számítanak 

az aktív SZMK-ra is , azok innovatív ötleteire. Roma 

nemzetiségi programmal is rendelkeznek, melynek 

megvalósítása során támaszkodnak a roma nemzetiségi 

önkormányzatra is. - Az intézmény lehetőséget teremt 

a tehetség-ígéretes gyermekek fejlesztésére különböző 

területeken tehetségműhelyeket biztosítanak testi –

kinesztetikus, népi játékok, logikai műhely. ("Délutáni 

pattogó, Kobakcsalogató,Így kell járni") 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az intézmény belső kapcsolati rendszerét támogató 

szervezeti kultúra jellemzi. Ennek alapja a vezető, a 

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők 

összehangolt, eredményes munkája. A belső tudás 

megosztásban fontos szerep hárul a 

munkaközösségekre, fontos feladatuk a módszerek, 

eljárások segítése, értékelése, közzététele a 

nevelőtestületben. -A továbbképzések, nevelési 

értekezletek témái, közös szakmai beszélgetések teszik 

lehetővé, hogy az óvodapedagógusok tanulhassanak 

egymástól, és ösztönözve érezzék magukat pedagógiai 

ismereteik szinten tartására, fejlesztésére. 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

A külső partnerek azonosítása egyértelmű, a partneri 

kapcsolattartásnak meghatározott rendje van, melyben 

az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon 

eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. -Az 

intézmény rendszeres kapcsolatot tart különböző 

szakmai szervezetekkel. Lehetőségeik bővítését a 

realitások figyelembe vételével folyamatosan keresik. -

A szülőket az óvodai rendezvényekbe, programokba 

folyamatosan bevonják, a szülők az intézményben 

folyó nevelőmunkával maximálisan elégedettek. - 

Aktívan bekapcsolódnak a városi szintű 

tevékenységekbe: táborok, vízhez szoktatás, ünnepek. 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Olyan nevelési/tanulási környezetet alakítottak ki, ahol 

az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a 

nevelési/tanulási folyamatot egy közösen meghozott, 

elfogadott és mindenki által betartott támogató rend 

jellemzi. (Pl. mindenki által ismert és betartott 

szokások, szabályok.) . A közösen elért eredmények az 

igényességet és a hatékonyságot támasztják alá, 

erősítik meg. - Az óvodapedagógusok a szervezeti 

kultúra fenntartásával, az intézményi hagyományok 

ápolásával, a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével valósítják meg a rájuk bízott csoportok 

fejlesztését. A szülők is bekapcsolódnak és részt 

vesznek az intézményi hagyományokba. - A 

pedagógusok támogatást kapnak vezetőjüktől, aki 

lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív 

gondolkodást ösztönző fórumokon, képzéseken való 

részvételre.. 
7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

 

A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési/tanulási feladatait, 

fejlesztési céljait. A tervek nyilvánossága az 

érintettek számára biztosított. A nevelési évek 

tervezésekor megtörténik az intézmény terveinek 

ütemezése, ami az alapdokumentumokban 

rögzítésre kerül. A tervekben jól követhetők a 

Pedagógiai Program céljai, feladatai, a felelősök 

és a megvalósulást jelző eredménymutatók, az 
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intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 

elvárásainak figyelembevétele a Továbbképzési 

Programnál. 

 

Fejleszthető területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

A gyermekek fejlettségszint méréséhez jelenleg 

használt eszközök, mérő, értékelő lapok átdolgozása, 

az eredmények számszerűsítése. Az intézményi mérési 

eredmények (partneri igények, elégedettségmérés, 

gyermekek fejlődésének) nyomon követése az 

eredmények értékelése, az adatok alapján fejlesztésre 

váró terület kijelölése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

A pedagógiai programban az egészséges fejlesztő 

program áttekintése, aktualizálása. 

3. Eredmények 

 

 

Az eddig elért eredmények szinten tartása és innovatív 

szemléletű kezelése az eredmények és 

visszacsatolások, partneri jelzések függvényében. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Az információáramlás és a rendszeres kommunikáció 

folyamatos szinten tartása. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Meglévő partneri kapcsolataik folyamatos szinten 

tartása, ápolása a gyerekek, az intézmény érdekeit 

figyelembe véve. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 
Az innovatív tevékenységek között megjelenhet az 

óvoda sajátos arculatát tükröző törvényi előírásoknak 

megfelelő digitális csoportnapló kidolgozása. 

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. 

 

IKT beépülése egyéb pedagógiai folyamatokba. Egyéni 

kompetenciák fejlesztése a digitális technológiák 

alkalmazásának változatos lehetőségeivel. 

 

 

A fejlesztendő területekhez intézkedési terv készült, melyet a nevelőtestület elfogadott. 
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Következő évi tervezett, kiemelt feladatok 

 

Ágazati elvárások alapján: 

 

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

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

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján. 

 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 intézményi  

 

 ellenőrzés-értékelés rendszerének megújítása, összehangolása a belső-külső 

ellenőrzéssel 

 

2018-2019 évi elért eredmények alapján: 

 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

 Esélyteremtő óvoda kialakítása – Módszertani központtá válás (Kinizsi, Kuthen, 

SZIM, Takács, Zöldfa) 

 Zeneművészeti Egyetemmel kidolgozott módszerek beépítése a Pedagógiai 

programba 

 

 

Önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés alapján: 

 

 mérés – értékelés rendszerének felülvizsgálata a csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített eredményeinek publikálása érdekében 

 ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 

Összegzés: 

 

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

gyermek óvodai nevelését a Karcag Városi Önkormányzat fenntartásában lévő 

Madarász Imre Egyesített Óvoda 9 óvodájában láttuk el a 2018-2019-es nevelési évben, 

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

mutat. A Takács Péter úti óvoda körzetében élő hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek létszáma magas, az óvodai felvételek során a jelentkezés meghaladta a 

jelenlegi csoportok befogadó képességét, így fenntartónk 1 csoporttal bővítette a 

feladatellátást 2019. szeptember 01-től. 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.  
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Bemutattam stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink időarányos 

megvalósulását, sikereinket, eredményeinket, felmerülő problémáinkat, azok 

megoldására tett intézkedéseinket. 

 

Az intézmény szakmai pedagógiai feladatainak megvalósításának helyszíne 9 óvodánk, 

ahol magas színvonalú, kiegyensúlyozott nevelőmunkát végeznek pedagógusaink a 

nevelőmunkát segítő dolgozókkal közösen. Az óvodák esztétikusak, igényes 

környezetben telnek a gyermekek mindennapjai nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. 

Tárgyi feltételek rendelkezésre állnak a tevékenységek szervezéséhez, a gyermekek 

képességeinek fejlesztéséhez. 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 teljeskörű felújítása valósult meg. 

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 ebben 

az évben a „Tehetségbarát Önkormányzat” díjjal járó összegfinanszírozással valósítjuk 

meg, fenntartónk támogatásával. 

 

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 az „Esélyteremtő óvoda” projekt megvalósítása folytatódott a nevelési évben. 

 

Megköszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának a gyermekek nevelésében, 

neveléséért végzett magas szintű munkáját, a kiegyensúlyozott együttműködést, az 

intézményi programokba való aktív bekapcsolódást, tevékenységet. 

 

Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének az 

intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásának, 
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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.  
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1. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

Bázisintézményi tevékenység beszámolója 
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III. sz. melléklet 

 

 

Szakmai munkaközösségek beszámolója 
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Vezetői szakmai munkaközösség 

 

2018/2019-es nevelési év értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Készítette: Kunné Nánási Mónika 

                                          Szakmai munkaközösség 

vezető 
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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 óvoda, 

Csokonai u. 24. 

Tagóvoda vezető 

4. Romhányi Sándorné Jókai úti óvoda, 

Jókai u. 13. 

Tagóvoda vezető 

5. Molnárné Oros Csilla Kinizsi úti óvoda, 

Kinizsi u. 48. 

Tagóvoda vezető 

6. Balajtiné Sütő Margit Kuthen úti óvoda, 

Kuthen u. 16. 

Tagóvoda vezető 

7. Homoki Judit Kuthen úti óvoda, 

Kuthen u. 16. 

Tanügy igazgatási 

intézményvezető helyettes 

8. Szabóné Szentesi Mária SZIM óvoda, 

Gépgyár u. 1. 

Tagóvoda vezető 

9. Posztósné Kovács Éva Takács Péter úti óvoda, 

Takács P. u. 50. 

Tagóvoda vezető 

10. Kunné Nánási Mónika Táncsics körúti óvoda, 

Táncsics krt. 19. 

Általános intézményvezető 

helyettes, 

Szakmai munkaközösség vezető 

11. Harsányiné szabó Ilona Zöldfa úti óvoda, 

Zöldfa u. 32. 

Tagóvoda vezető 

 
2. Szakmai munkaközösség célja a 2018-2019-es nevelési évben: 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátásának segítése, koordinálása. 

  EFOP 3.1.3 pályázatok támogatása. 

 Az intézmény Pedagógiai Programjának átdolgozása a 2018. szeptember 1-én hatályba lépő 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján. 

 Az intézményvezető munkájának támogatása, segítségnyújtás a menedzselésben, a szakmai 

munkában. 

 Az intézmény külső kapcsolatainak erősítése térségi óvodákkal. 

 A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács nyertes pályázatának megvalósításában 

segítségnyújtás. 

 Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében. 
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     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 megszervezése. 

 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. 2018. 08. 24. Tanévnyitó Konferencián való részvétel 

Szolnokon  

Gulyás Ferencné, Kunné 

Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A konferencia megnyitását követően Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető (EMMI Oktatásért Felelős 

Államtitkár) előadását hallgathattuk meg, melyben tájékoztatást kaptunk a köznevelési rendszer 

fejlesztéseiről. Ezt követően Merklné Kálvin Mária főosztályvezető (Oktatási Pedagógiai – szakmai 

Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya) az Oktatási Hivatal főbb feladatait villantotta fel a 2018/2019-es 

tanévre vonatkozóan.A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatait és fejlesztéseit Péterffy Balázs 

elnökhelyettes úr előadásában hallgathattuk meg.Rövid szünet után Szabó Róza főosztályvezető 

bemutatta a POK szervezésében megvalósuló szakmai programokat a 2018/2019 –es tanév során a 

megyében.A konferencia utolsó előadója Kiss Gábor igazgató (Eszterházy Károly egyetem Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet) volt, aki bemutatta az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézetének fejlesztéseit. A tanévnyitó konferencián 11 fő szakmai munkaközösségi tag volt jelen. 

2. 2018. 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 a foglakozásunk.  

Megalakult munkaközösségünk, 100%-os támogatottsággal megválasztottuk a munkaközösség vezetőt, 

összeállítottuk és elfogadtuk az éves munkatervet. Az alakuló értekezleten valamennyi munkaközösségi 

tag jelen volt. 

3. 2018. szeptember 12. Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozat 

- szakmai konferencia - Budapest 

Gulyás Ferencné 
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A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A megnyitót és a köszöntőt követően a munkaközösség tagjai tájékoztatást kaptak a 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet az Óvodai nevelés országod alapprogramjának 2018. 09. 01. napjától hatályos 

módosításairól Lizanecz Edina kisgyermekkori – óvodai referenstől. A Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai 

tagozatának tevékenységéről, és annak eredményességéről Nagyné Szabó Erika az NPK országos 

elnökségi tagja számolt be. Ebédszünet előtt a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot – 

Polgár Judit új óvodai programcsomagját Farkas Andrea senior digitális fejlesztő szakembere mutatta be. 

A rövid szünet után Smizsánszkyné Marján Ida az NPK óvodai tagozatának elnöke a kisgyermekkori 

hátránycsökkentés eredményes megvalósítását segítő óvodai továbbképzési programok gyakorlati 

tapasztalatairól számolt be. 

4. 2018. szeptember  

27. 

Látogatás a berekfürdői Dániel-tanyára. Kunné Nánási Mónika,  

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A vezetői szakmai munkaközösség e programja sajnos nem valósult meg. Az ősz folyamán nem sikerült 

olyan időpontot találni mely a munkaközösségnek és a Dániel – tanya tulajdonosainak is megfelelő lett 

volna. 

5. 2018. október Intézményünk Pedagógiai Programjának 

módosítása, Őszi nevelési értekezlet 

megszervezése. 

Kunné Nánási Mónika,  

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A vezetői szakmai munkaközösség tagjai az intézményünk pedagógiai programjának módosításában 

jelentős szerepet vállaltak. A tagóvoda vezetők saját óvodájuk nevelőközösségével tekintették át a 

pedagógiai programot és megfogalmazták javaslataikat a változtatásokkal kapcsolatosan. Az őszi nevelési 

értekezlet szervezésébe minden munkaközösségi tag bekapcsolódott a vállalt feladatokat megvalósította. 

6. 2018. október 15.- 

október 26.  

Bekapcsolódás az  

OH-Szolnoki POK által szervezett Őszi 

Pedagógiai Napok programsorozataiba. 

Kunné Nánási Mónika, 

Gulyás Ferencné 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Ősszel bekapcsolódtunk a Szolnoki POK által szervezett Pedagógiai Napok programsorozataiba, melynek 

témája a digitális eszköztár alkalmazása volt. 

Ősszel 2 bemutató foglakozás valósult meg a SZIM és a Jókai úti tagóvodánkban.A Szolnok Városi 

Óvodák vezetői team-je látogatott el intézményünkben szakmai nap keretén belül. A szakmai nap témája: 

 Az intézményben működő tehetséggondozó rendszer bemutatása, digitális tartalmak alkalmazása a 

tehetséggondozó munkában, óvodai csoportban és tehetségműhelyben.  A szakmai nap keretén belül 

bemutató foglalkozást tekinthettek meg a Jókai úti óvodában (csoporton belüli tehetséggondozás) és a 

Táncsics krt. 17-es óvodánkban (tehetségműhelyben), melyet szakmai beszélgetés zárt. 

7. 2018. november 05. Intézményünk névadójának 23. 

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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8. 2018. november 17. 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 is a XV. OVI-GÁLA intézményi rendezvényünk. A Madarász Imre 

Egyesített Óvoda valamennyi óvodájából műsort adtak óvodásaink és az óvodapedagógusok, melynek 

célja szakmai partneri hálózat erősítését szolgálta.Gulyás Ferencné a Madarász Imre Egyesített Óvoda 

intézményvezetője a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács titkára rövid köszöntőjében tájékoztatta a 

jelenlévő vendégeket a KTTT elmúlt időszakban elért eredményeiről, sikeresen megvalósul 

programjairól, pályázatairól.Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány emlék plakettjei 

is az OVI-GÁLA rendezvényen került átadásra. Az emlékplakettet Pusztai Rókák nomád hagyományőrző 

Egyesülete valamint Szikfolt – foltvarró klub vezetői vehették át.  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. 

9. 2018. szeptember - 2019. 

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 2018. 08. 22. –án a bázisintézmények vezetői számára tartott szakmai 

értekezleten vett részt. 

Az értekezleten megismerték a bázisintézmény – előző évben megvalósult programjainak beszámolóját. 

Áttekintésre került a bázisintézményi éves munkaterv, valamint az Őszi Pedagógiai Napok 

bázisintézményi programjai egyeztetése történt meg. 

2018. október 16.-án az őszi pedagógiai napok keretén belül szervezett szakmai napon vett részt a vezetői 

szakmai munkaközösség valamennyi tagja. A szakmai napon Gulyás Ferencné intézményvezető asszony 

intézményünkben megvalósuló bázisintézményi jó gyakorlatunkat mutatta be a szakmai nap részt 

vevőinek.A 2018. szeptember 27-én megvalósult Óvodapedagógusok nevelési évindító fórumán 5 

munkaközösségi tag volt jelen. A fórumot Ferenczné Teleky Éva vezető szaktanácsadó vezette. A 

tevékenységközpontú óvodai programot adaptáló óvodák számára szervezett XVII. Országos 

Tanácskozásra három munkaközösségi tag jelentkezett be, mely Miskolcon került megszervezésre 2019. 

április 04-én. „JÓ itt gyereknek lenni” óvodapedagógiai konferencián – Lépésről – lépésre óvodák 

országos találkozóján 4 munkaközösségi tag vett részt.  

 10. 2019. március 14. A Március 15. városi ünnepség 

programján való részvétel, intézményi 

koszorú elhelyezése a Petőfi szobornál. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A munkaközösségi tagokkal közösen vettünk részt a városi ünnepségen. A Kossuth téren található Petőfi 

szobornál meghallgattuk Körömvirág együtteszenésirodalmi  ünnepi műsorát, majd ezt követően az 

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

koszorúzáson minden munkaközösségi tag részt vett. 
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11. 2019. március 23. 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, mely NTP-OTKP-18-0091 pályázat támogatásával valósult meg. A 

rendezvényen intézményünk valamennyi gyermektánc tehetségműhely csoportja szerepelt.  A 

rendezvényre meghívást kapott a térségünkben működő Püspökladányi Egyesített Óvoda Intézmény 

Palánta tehetséggondozó műhely csoportja, a 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. 

164 gyermek, intézményünk nevelő közösségének tagjai, meghívott vendégek, szülők vettek részt, 

helyi alkotók kiállítása kísérte a rendezvényt. 

12. 2019. március 27. KTTT - Szakmai fórum 

megszervezése, lebonyolítása 

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 témája Újszerű 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. 

13. 2019. április 8 - április 17. Bekapcsolódás az  

OH-Szolnoki POK által szervezett 

Tavaszi Pedagógiai Napok 

programsorozataiba. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A tavaszi Pedagógiai Napok témája az egészségnevelés volt. A tavaszi pedagógiai napok első 

programjaként ellátogattunk a Szolnok Városi Óvodába, ahol betekintést nyertünk a sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátásába, valamint bemutatták nekünk az intézményükben kidolgozott pedagógusok 

és az alkalmazotti kör értékelő rendszerét. 

Tavasszal szintén bemutató foglalkozásokat ajánlottunk ki megyei szinten, melyekre szép számmal 

érkeztek érdeklődők vidékről is. Összesen 3 bemutató foglalkozás valósult meg a Jókai, Kuthen és a 

SZIM tagóvodáinkban.Egy alkalommal ajánlottunk be előadást, melyek témája felkeltették az érdeklődők 

figyelmét.  

Az előadás témája:Az egészségnevelés komplex hatása az óvodai nevelés keretében. 

A programok magas szakmai színvonalon történő szervezésébe, megvalósításába a munkaközösség 

valamennyi tagja bekapcsolódott. 
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14. 2018. június Éves programok értékelése, 

Lazító program szervezése 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Az utolsó munkaközösségi foglalkozás aaz intézményi valamint tagóvoda szintű programok, határidős 

feladatoksokasága, és az idő rövidsége miatt nem valósult meg. A lazító programot a következő nevelési 

évben mindenképpen szeretnénk megvalósítani. 

 

4. Szakmai munkaközösség munkájának, a tagok tevékenységének értékelése 

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

nyilvánítottak véleményt az adott témával, feladatokkal 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, elhivatottságaaz 

intézmény iránt.  

 

5. További tervek, javaslatok 

 Vezetői tapasztalatcsere 

 OH Bázisintézmény feladatok koordinálása 

 Lehetőség szerint szakmai konferencián való közös részvétel 

 Szakmai fórum szervezése 

 Pályázati lehetőségek kihasználása 

 

 

Karcag 2019. június 13. 

 

       Kunné Nánási Mónika 

      Szakmai munkaközösség vezető 
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Beszámoló a Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség 

2018/2019-es nevelési év munkájáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

Csapóné Horváth Marianna 

munkaközösség vezető 
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1. A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (10 fő) 

1. Csapóné Horváth Marianna munkaközösség vezető (Zöldfa úti Óvoda) 

2. Migácsné Erdei Gyöngyi (Kinizsi úti Óvoda) 

3. Kis Anikó Krisztina (Jókai úti Óvoda) 

4. Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti Óvoda) 

5. Tóthné Török Judit (SZIM Óvoda) 

6. Lövei Gáborné (Csokonai úti Óvoda) 

7. Kovácsné Czigle Erika (Székhely) 

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

9. Bodnárné Nagy Mária (Takács P. úti Óvoda) 

10. Gyökeres Éva (Takács P. úti Óvoda) 

 

2. A szakmai munkaközösség célja: 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

 

Feladata: 

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

gyermekekkel kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A 

gyermekvédelem területen történt törvényi változások megismertetése, átadása a 

kollégáknak. A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának segítése óvodákon belül. 

 

3. Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítás: 

 

3.1. Alakuló összejövetel (2018.08.31.) 

 

- A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség megalakulása. 

- A szakmai munkaközösség tagjai új munkaközösség vezetőt választottak,Csapóné Horváth 

Mariannát a tisztség betöltésére. 

- Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása. 

Helyszín: Kuthen úti óvoda (Résztvevő tagok száma: 10 fő) 

 

3.2. Munkaközösségi foglalkozás (2018.09.17.) 

 

A munkaközösségi foglalkozáson, a gyermekek nyilvántartásáról vezetett 

dokumentációknak, formájának aktualizálását beszéltük meg.Az érvényben lévő, a 

gyermekvédelmi munkát érintő törvényeket és jogszabályokat is átbeszéltük, áttekintettük. 

Előtte megkerestem Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezetőt, hogy történt – e 

valamilyen törvényi változás a gyermekvédelemben. Érintőlegesenbeszéltünk az Óvodai 

Intézményi Pedagógiai Programunk felülvizsgálatáról, esetleges módosításáról, az Óvodai 

nevelés országos alapprogram változásait figyelembe véve. 
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A tavalyi évben felülvizsgált, 2023 – ig elfogadott Intézményi Esélyegyenlőségi Program 

ismertetése. 

Helyszín: Táncsics krt. 19 sz. óvoda(Résztvevő tagok száma: 8 fő) 

 

3.3. Szakmaközi megbeszélés (2018.10.18.) 

 

Témája:„A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tevékenység segítése, esetmegbeszélés, valamint 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével kapcsolatos egyeztetés.” 

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

családgondozói és estmenedzserei, ill. szociális szférában dolgozók vettek részt. 

A szakmaközi megbeszélésen Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezető az észlelő és 

jelzőrendszer tagjainak és együttműködésének fontosságát emelte ki, s hívta fel rá a 

jelenlévők figyelmét. Ezután két filmet tekintettünk meg fiatalkori bűnelkövetőkről – 

Gyilkos tinik címmel.  A hallottakkal, látottakkal kapcsolatban konzultációra került sor. 

Megkérdezték tőlünk, hogy ki miben látja az okokat, vajon miért alakulhatott a két fiatal 

élete úgy, hogy gyilkoljon. A résztvevők többsége a sérült szülői hátteret említette meg 

okként. 

Még egy rövidfilmet néztünk meg, „A börtön és az élet közötti válaszút „ címmel, melyben 

fiatal férfiak mutatták be mindennapi életüket, munkájukat a börtön falai között. 

Mindegyikük változni szeretne, dolgozni, hogy kikerülve onnan értékes, teljes életet 

élhessenek. 

A megbeszélés végén, Kun Csilla az intézmény vezetője, felvilágosítást nyújtott számunkra, 

az óvodai és iskolai segítő szakemberek köznevelési intézményekben való megjelenéséről.” 

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevő tagok száma: 8fő) 

 

3.4. Szakmaközi megbeszélés (2018.11.08.) 

 

Témája: „A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tevékenység segítése, esetmegbeszélés, valamint 

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével kapcsolatos egyeztetés 

(köznevelési jelzőrendszer részére).” 

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

családgondozói és estmenedzserei, ill. szociális szférában dolgozók vettek részt. 

A szakmaközi megbeszélésen Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egységvezető ismételten 

kitért (előzetes kérés alapján) az észlelő és jelzőrendszeri tagok együttműködésének 

fontosságára, 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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Ezen az alkalmon bővebb információt kaptunk az óvodai és iskolai szociális segítők 

tevékenységéről. Kik a célcsoportok, hol, hogyan tevékenykednek, feladatuk, igénybevétel 

módja, a tevékenységük megvalósulásának folyamata. 

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat (Résztvevő tagok száma: 8 fő) 

 

 

3.5. Munkaközösségi foglalkozás (2019.02.13.) 

 

Gyermekvédelmi feladatok féléves értékelése, az éves beszámoló áttekintése, megbeszélése. 

Esetmegbeszélés. 

A tagintézmények gyermekvédelmi felelősi körében felmerülő problémák megbeszélése, 

aktualitások. A gyermekorvossal és védőnővel tervezett – „Gyermekkori betegségek, fertőző 

betegségek és az óvoda” – gyermekorvos, védőnő, óvodapedagógus kompetenciái című 

foglalkozás előkészítése, megbeszélése, kérdések összeállítása számukra. 

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

 

3.6. Éves gyermekvédelmi tanácskozás (2019.02.28.) 

 

A tanácskozás programja:  

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

családgondozói és estmenedzserei, védőnők, gyermekorvosok, nevelési tanácsadó 

szakemberei, gyámügyi osztály, rendőrség, bölcsődék képviselői, ill. szociális szférában 

dolgozók vettek részt. 

 

-Gyermekjóléti Szolgálat összefoglalója, abeérkezett jelzőrendszeri tájékoztatások, 

beszámolók alapján az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységéről.  

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

intézményeiben dolgozó, gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek elküldték 

írásbeli anyagukat az intézményükben folyó gyermekvédelmi munkáról. Intézményünk is 

megtette ezt, melyet megköszönt a szakmai egység vezetője. A beérkezett anyagok alapján 

állította össze a tanácskozás anyagát és prezentálta számunkra. 

 

- A Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatónője, Nagy Józsefné és pedagógusa Kardosné 

Szilágyi Anikó nyújtott számunkra tájékoztatást, intézményük gyermekvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységeiről, tapasztalatairól és együttműködési lehetőségeikről 

 

-NagynéBranstadter Edit, szociális – közoktatási – hatósági szakügyintéző ismertette a JNSZ 

Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Hatósági Osztály tevékenységét, 

tapasztalatait, együttműködési lehetőségeit.   

 

- Fórum (reflexiók, kérdések, észrevételek, konzultatív beszélgetés)  
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- Kun Csilla intézményvezető, megköszönte munkánkat és kérte, hogy tolmácsoljuk külön 

köszönetét az intézmények vezetőinek, az óvodai, iskolai szociális segítők szeretetteljes 

fogadásáért, segítéséért. 

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

 

3.7. Munkaközösségi foglalkozás (2019.05.21.) 

 

Az előadás címe:„Gyakori fertőző betegségekről és védőoltásokról” 

Előadó:Dr. Vass Éva gyermekorvos 

A doktornő rendkívül tartalmas előadás keretén belül mutatta be számunkra, a leggyakrabban 

előforduló kisgyermekkori, gyermekkori fertőzőbetegségeket, az azokat okozó kórokozókat, 

mikrobiomokat. Képekkel is szemléltette előadását. Bemutatta a kötelező- és nem kötelező 

védőoltásokat, azok reakcióit. Az előadás közben és végén is lehetőségünk volt kérdéseket 

feltenni, beszélgetni a hallottakról, látottakról. 

Az előadás végén értékeltük az elmúlt tanévet, a munkaközösség munkáját illetve 

beszélgettünk a következő év lehetséges munkatervéről is.  

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

 

A munkatervben tervezett foglalkozások értékelése 

 

Az éves munkatervben 8 foglalkozást terveztünk, melyből 7 valósult meg, mert két 

munkaközösségi foglalkozást vontunk egybe az ősz folyamán.A gyermekvédelmi felelősök 

írásban megküldték számomra a félévi gyermekvédelmi beszámolókat, értékelésüket, melyet 

írásbanküldtünk el, a Szociális Szolgáltató Központba, a 2018-as évben végzett 

gyermekvédelmi munkánkról. 

A munkaközösség szervezésében tartalmas előadást halottunk Dr. Vass Éva 

gyermekorvostól. A védőnő egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta elvállalni a felkérést, de 

ígéretet tett, hogy a következő évben pótolja azt. 

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

megbeszéléseken az munkaközösség tagjai aktívan részt vettek, érdeklődésük és hivatalos 

elfoglaltságuktól függően. Hozzászólásaikkal, észrevételeikkel hozzájárultaka szakmaközi 

megbeszélések és a munkaközösség munkájának eredményességéhez, tartalmasabbá 

tételéhez. 

A féléves beszámolókat a gyermekvédelmi felelősök időben leadták. Munkaközösség vezetői 

értekezleten számoltam be, a munkatervben az első félévben megvalósított foglalkozásokról 

és a második félév programjairól. 

Két kolléganő júniusban még a Szolnoki POK által szervezett 30 órás akkreditált 

gyermekvédelemmel kapcsolatos képzésen vesz részt. A képzés címe: A gyermekvédelmi 

felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi együttműködésben  

 

4. Pedagógiai Programunk megvalósításához elengedhetetlen:  
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-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, óvodai és iskolai szociális segítők, 

gyermekorvosok, rendőrség, pszichológusok stb.) 

 

5. 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, szakirodalmi javaslattal, új módszerek ajánlásával 

segíteni a kollegák munkáját.  

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

szélesedik is. Ez az összehangoltság a védőhálót erősítheti. 

A visszajelzések alapján úgy értékelem, hogy munkaközösségünk hatékony támogató 

munkát végzett ebben a tanévben. 

 

6. További tervek, javaslatok: 

 

-A 2019/2020-as tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 

szakmaközi megbeszéléseken. 

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

- További előadások szervezése a gyermekorvos, védőnő bevonásával. 

- Gyermekvédelmi konferenciákon, képzéseken való részvétel lehetőségének keresése. 

- A nyári gyermekvédelmi képzésről való beszámoló meghallgatása. 

 

Karcag, 2019. 06. 11. 

 

 

Csapóné Horváth Marianna 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS-GYÓGYTESTNEVELÉS 

MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
Készítette: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Munkaközösség tagjai: 

1. Balogh Sándorné (Takács Péter úti Óvoda) 

2. Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti Óvoda)  

3. Földi-Nagy Anna (Kuthen úti Óvoda) 

4. Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

5. Kása Henrietta (Zöldfa úti Óvoda) 

6. Konczné Pecze Margit (Csokonai úti Óvoda)                

7. Kovács Mariann (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

8. Kovácsné Laczikó Tímea (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

9. Kovácsné Vadai Viktória (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

10. Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti Óvoda) 

11. Sánta Szilvia (SZIM Óvoda) 

12. Szabó Renáta (Kinizsi úti Óvoda) 

13. Szabóné Szentesi Mária (SZIM Óvoda) 

14. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda)        

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. Óvoda) 

 

Célunk volt a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai színvonalának javítása, a XX. „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedő és a „Sportolj velünk!” családi délután megszervezése, 

feltételeinek javítása.  

A mozgás 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 gyakorlati ismeretek, tudás átadása 

bemutató foglalkozások során. Egymás munkájának megismerése, az egymástól való tanulás 

lehetőségének biztosítása. 

A helyi Pedagógiai Programok mozgás, mozgásos játék fejezeteinek felülvizsgálata.  

A mozgás, a sport megszerettetése, népszerűsítése a szülők, és a gyermekek között, a saját 

élményű tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. 

A XX. gyermek ügyességi vetélkedő szervezése lebonyolítása, emlékezetessé tétele.   

Az ügyességi vetélkedő során a testnevelő tanárokkal kapcsolatunk kiszélesítése, 

elmélyítése. 

Bekapcsolódni a „Sportolj velünk!”  családi délután gyakorlati megvalósításába, 

lebonyolításába. 

Mozgásos Népi játékgyűjtemény összeállítása. A szakirodalom tanulmányozása során, a 

mozgásos népi játékok válogatása az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait 

figyelembe véve.   
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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, kutatás, gyűjtés, élmények 

megosztása, értékelés. 

A tervezett programok megvalósulása a tanév során  

1. Augusztus 31. A munkaközösség megalakulása 

Helyszín: Kuthen úti Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 15 fő 

A munkaközösség augusztus 31-én megalakult. A következő nevelési év programjait 

megbeszéltük, a munkaközösség vezető személyét megválasztottuk. 

2. Szeptember 18. A XX.  A „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő szervezése, előkészítése. 

A feladatok megbeszélése, felelősök megválasztása 

Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

 Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 15 fő. 

A XX. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő feladatainak megbeszélése, ötletek 

összegyűjtése, korábbi tapasztalatok figyelembe vétele, szervezési feladatok, egyéni 

vállalások megbeszélése. A XX. alkalomhoz illő fotókiállítás, dekorálás, megbeszélése.   

 A pályákat ebben a nevelési évben az előző évek tapasztalatai alapján eleve a Városi 

Sportcsarnokba szerveztük, figyelembe vettük a helyi adottságokat, a feladatokat részletesen 

megbeszéltük a munkaközösségi tagok ötletei alapján.  

 A szervezési feladatok között szerepelt az érmek elkészítése, az eszközök biztosítása, a 

fotókiállítás összeállítása, és a dekorálás megbeszélése. A meghívók, plakátok elküldése e-

mailben történt.   

3.Október 2. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának legfontosabb változásai. A 

helyi Pedagógiai Programok mozgás, mozgásos játék fejezeteinek felülvizsgálata.  

Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

 Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 
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 Jelen vannak:munkaközösségi tagok 15 fő. 

A 2018. július 25-i Magyar Közlönyben jelent meg az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet módosításáról szóló 137/2018. 

(VII. 25.) kormányrendelet. Ezen a 

munkaközösségi foglalkozáson 

megvizsgáltuk az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjának 

mozgással kapcsolatos változásait. A 

helyi Pedagógiai Programok mozgás, 

mozgásos játék fejezeteit 

felülvizsgálatuk, ha kellett javaslatot 

tettünk a módosításra a 

kormányrendeletnek megfelelően.  

4. Október 10. A XX. „Kelj fel 

Jancsi” ügyességi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása  

 

Helyszín: Városi Sportcsarnok  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak: A munkaközösség tagjai 15 fő (mindenki részt vett). 

20. 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 
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gyermekek sikeresen szerepeljenek az ügyességi vetélkedőn.  A Városi Sportcsarnok adott 

otthont a rendezvénynek, a gyermekek és szüleik jó hangulatban, vidáman versenyeztek.  

A XX. alkalmat igyekeztünk emlékezetessé tenni a gyermekek és szüleik számára: 

fotókiállítást rendeztünk az eltelt 20 év eseményeiből, a dekorációra, is nagy hangsúlyt 

fektettünk.  

A vándorkupát ismét 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, a „Gyermekünk Mosolya - 

Egészséges Gyermekekért” Alapítvány minden óvodát 

sport játékszerekkel támogatott. A rendezvény végén a 

gyermekeket meglepetés torta várta. 

5. Január 31. Gerinctorna gumiszalaggal 

 Mozgásos délután szervezése. 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Kátainé Nyakó Edit gyógytornász 

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 15 fő 

Fontos feladatnak tartom a saját élményű tanulás módszerének alkalmazását a 

munkaközösség foglalkozásai során.  

Ezen a délutánon Kátainé Nyakó Edit gyógytornász vezetésével megismerkedtünk a 

gumiszalaggal. Mi magunk hajtottuk végre a gyakorlatokat, amelyeketegy-egy tartásjavító 

torna foglalkozás mozgásanyagába is beépíthetünk. Kipróbálhattuk a gumiszalag jótékony 

hatását, így a gyakorlatok összetettebbé és hatékonyabbá váltak. A mozgásos délután célját, 
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feladatát elérte az élményalapú tanulás alkalmazásával, hiszen a résztvevő munkaközösségi 

tagok felfrissülve, módszertani és pedagógiai ismereteik bővülésével térhettek haza.  

6. Május 8. Mozgásos Népi játékgyűjtemény összeállítása és a „Sportolj velünk!” családi 

délután előkészítése 

Helyszín: Táncsics krt. 19. Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 15 fő 

A Mozgásos Népi játékgyűjtemény elkészítését, összeállítását a már korábban elkezdett 

gyűjtő munka előzte meg. A munkaközösség tagjai a témához illeszkedő szakirodalmat 

tanulmányozva válogatták ki az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

mozgásos játékokat. Ezen a délutánon mikrocsoportokat alakítva beszéltük meg, válogattuk 

ki a gyűjteménybe való mozgásos 

népi játékokat. A Mozgásos Népi 

játékgyűjtemény 60 darab játékot 

tartalmaz, a kollégák használhatják, 

válogathatnak belőle a pedagógiai 

munkájuk során. 

Előkészítettük a „Sportolj 

velünk!”családi délutánt 

megbeszéltük, hogy ki melyik 

sportágat segíti.  

7.Május 17. „Sportolj velünk!” 

Családi délután megvalósításába 

aktív bekapcsolódás 

Helyszín: Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit, Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 10 fő 

A rendezvény célja volt a sportágak népszerűsítése az óvodás korú gyermekek és szüleik 

körében. A családi délután megnyitója után különböző sportágakat (talajtorna, birkózás, 

kézilabda, röplabda, labdarúgás, kerékpározás, úszás asztalitenisz) próbálhattak ki az óvodás 

korú gyermekek és szüleik az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén.  

Az egészségügyi szűrővizsgálatot Dr. Vass Éva gyermekgyógyász szakorvos látta el, ahol a 

gyermekek lábstatikai rendellenességét, hanyag testtartását, gerincferdülését szűrte ki.  
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8. Május 28. Tartásjavító torna mozgásos népi játékok alkalmazásával 

Helyszín: Gépgyár úti SZIM Óvoda  

Vezeti:Sánta Szilvia  

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 14 fő 

Kiemelten fontosnak tartom a bemutató foglalkozásokat, melyek során lehetőségünk nyílik 

egymás munkájának megismerésére, az egymástól való tanulásra.  

Sánta Szilvia a foglalkozást úgy építette fel, hogy 

a mozgásos népi játékgyűjteményből is 

válogatott. A gyakorlatok a gyermekek 

képességeinek, elváltozásainak megfeleltek, 

törekedetett a fokozatosság elvének betartására.  

A célját, feladatát megvalósította, változatos 

módszereket alkalmazott. Eszközként használta a 

szivacslabdát és a léglabdát. A gyermekeknek a 

rendszeresen végrehajtott gyakorlatok hatására 

erősödött a mély hátizmuk, hasizmuk, a 

lábboltozatukat emelő kis talpi izomzatuk, 

edződött a szív- és keringési rendszerük.  Jó 

hangulatú, tartalmas foglalkozáson vehettünk 

részt.     

A munkaközösség ebben a nevelési évben is aktívan dolgozott, mindenben támogatott. A 

foglalkozások sokrétűek, változatosak voltak, hozzá járultak a pedagógusok szakmai 

munkájának fejlődéséhez. A tervezett foglalkozásaink megvalósultak. Az elkövetkezendő 

nevelési névben a hagyományainkat igyekszünk megőrizni, a „Sportolj velünk!” családi 

délután  megvalósításában részt venni, az intézmény dolgozóinak sport iránti érdeklődését a 

továbbiakban is szeretnénk felkelteni, erősíteni.   

 

Karcag, 2019. június 10. 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Lépésről- LépésreSzakmai Munkaközösség 

Beszámoló  

a 2018/2019 - es nevelési év megvalósított feladatairól 

 

 

Mottónk: „Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd) 
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2018. 08. 31.-én megalakult a Lépésről- Lépésre szakmai munkaközösség. A 

munkaközösség a vezetői feladatok ellátására egyhangú szavazat alapján újra megválasztotta 

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. Bodnárné Nagy Mária 

 6. Gyökeres Éva 

 7. Popovicsné Nagy Mária 

 8. Posztósné Kovács Éva 

 9. Szabó Erika 

  

Zöldfa úti Óvoda: 10. Balázs Dorina 

 11. Csapóné Horváth Marianna 

 12. Harsányiné Szabó Ilona 

 13. Kása Henrietta 

 14. Spisák Dezsőné 

  

Székhely Óvoda: 15.Gulyás Ferencné 

 16. Andrási Tiborné 

 17. Erdei Krisztina 

 18. Kovácsné Czigle Erika 

 19. 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 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények 

kidolgozása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 A Pedagógiai Program módosítása 

 Sajátélményű tanulás során az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése 

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának bemutatása 

 A feldolgozott projektek elemzése, reflektív gondolkodás fejlesztése. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 Szakmai együttműködés Lépésről –Lépésre Programmal dolgozó óvodákkal. 

 A programba újonnan bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai segítése, hospitálási 

lehetőségek biztosításával. 

.  

A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása a 2018/2019-es nevelési évben 

Sor- 

szám. 

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. 2018. 08.31. 
Munkaközösség 

megalakulása 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Kuthen úti 

Óvoda 
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Munkaközösség vezető 

személyének megválasztása 

Éves munkaterv elkészítése 

16 ő 

2. 2018.09.24. 
A Pedagógiai Program 

módosítása 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Táncsics 

17-es 

Óvoda 

 

4 fő 

3. 2018.10. 03.. 

,, Barangoló” című 

rendezvény szervezése 

(helyszín, időpont, feladatok 

összeállítása, 

állomásvezetők, felelősök 

választása,) feladatok 

ütemezése 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Zöldfa úti 

Óvoda 

 

 

8 fő 

4. 

 
  2018 .10. 17. 

„BARANGOLÓ” 

rendezvény megvalósítása - 

nagycsoportos óvodásokkal  

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Munkaközösség 

tagjai 

Karcag, 

Györffy 

István 

Nagykun 

Múzeum 

 

 

 60 gyermek 

és 17 

óvoda- 

pedagógus 

 

5. 
2018.10.17. 

A Pedagógiai Program 

módosítása 
Harsányiné Sz. I. 

Táncsics 

17-es 

Óvoda 

 

4 fő 

6. 
2018.10.24. 

A Pedagógiai Program 

módosítása 
Harsányiné Sz. I. 

Táncsics 

17-es 

Óvoda 

 

 4 fő 

7. 
2018. 11.16. 

„Jó itt gyereknek lenni” 

Lépésről –Lépésre országos 

és határon túli szakmai 

találkozó 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Munkaközösség 

tagjai 

Budapest, 

Kondor 

Béla 

Közösségi 

Ház  

 

 

 

 7 fő 

8. 2019. 02.26. 

A magyarság történetét 

bemutató mondavilág, 

valamint a hungarikumok 

beépítése a mindennapi 

gyakorlatba 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Zöldfa úti 

Óvoda 

 

10 fő 

9. 2019. 05.22. 

Bemutató foglalkozás: a 

Mesélés, verselés területén.  

A foglalkozást vezeti: 

Molnárné Oros Csilla, 

Migácsné Erdei Gyöngyi 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Kinizsi úti 

Óvoda 

 

 

11 fő 

10. 2019 06. 03. 
Nevelési év értékelése,  

Éves beszámoló elkészítése. 

 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

Zöldfa úti 

Óvoda 

 

11 fő 
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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 

tudásunk felfrissítését, a tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk újra gondolását 

valósítottuk meg. 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Pedagógiai Programunk 

összevetésével az új elemek kiemelése és a Pedagógiai Programba aktuális 

fejezetében való elhelyezése. A változtatások a Program szerkezetében is 

megfigyelhetőek váltak. A Pedagógiai Programunk átszerkesztésre került az ONAP - 

nak és az egyéni arculatoknak megfelelően. 

 A magyarság történetét feldolgozó mondavilág megismerése gyermek életkori 

sajátosságainak, érdeklődésének megfelelően. 

 A szakmaiságra épülő új kapcsolat létrehozása, a programmal dolgozó óvodák 

közötti híd megépítése, mely a jövőkép formálását, együtt gondolkodást segíti. 

 

A munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok 

megvalósulását: 

 Gulyás Ferencné int. vezető, köznevelési szakértő, a Pedagógiai Programunk 

szakmai hozzáértője, a változtatások szükségességét hangsúlyozta. Mivel a 

programunknak nincs hivatalos képző szerve, nincs úgymond gazdája, így a 

változtatást az ONAP -nak megfelelően kellett elvégeznünk, mellyel egyetértett és 

támogatott. 

 Molnárné Oros Csilla- szaktanácsadó – bemutató foglalkozást tartotta 

munkaközösség tagjai számára, valamint a programmódosítás során a szakmaiság 

megerősítésében segítette a Pedagógiai Program megújulását. 

 Andrási Tiborné – intézményvezető helyettes – vezetésével projektzáró rendezvények 

a szülők bevonásával az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Hetek keretében, valamint a 

szakmai és gyakorlati tapasztalatai megosztásával segítette a Pedagógiai Program 

átdolgozását. 

 Posztósné Kovács Éva – maximális szakmai felkészültséggel segítette a Pedagógiai 

Program változását. 
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 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 

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 Óvodákkal– az 

egymástól való tanulás, konzultáció, tapasztalatok átadása, megosztása érdekében. 

 A magyar monda és mesevilág projekt formában való feldolgozása 

 Hungarikumok megismerése, megismertetése a gyermekekkel, beépítése tematikus 

terveinkbe, projektjeinkbe. 

 Aktuális feladatok 

 

 

 

Karcag, 2019. Június 12. 

 

 

        Harsányiné Szabó Ilona 

        munkaközösség vezető 
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Tevékenységközpontú szakmai munkaközösség  

2018-2019-es nevelési év értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szabó Lajosné 

szakmai munkaközösség vezető 
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1. A szakmai munkaközösség tagjai: 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Földi - Nagy Anna 

Galsi - Nagy Andrea 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Vadainé Boros Beáta 

Nagyné Pusztai Tünde 

Kovácsné Lovász Erika 

Sántháné Karászi Julianna 

Szabó Lajosné 

Szabóné Szentesi Mária 

Szentesi Nelli 

Kovácsné Fodor Mónika 

Tóthné Török Judit 

Sánta Szilvia 

Horváthné Balogh Barbara 

2.  A szakmai munkaközösség céljai, feladatai, hogyan valósultak meg: 

Cél: 

 Munkaközösségünk meglévő hagyományainak megtartása, ápolása. 

 Pedagógiai ismereteink, módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése. 

 Az azonos pedagógiai programmal dolgozó óvodák, nevelő és pedagógiai 

munkájának minőségi fejlesztése. 

Feladat: 

 Egymástól tanulás, ötletek, bevált módszerek átadása, tapasztalatszerzés. 

 Új lehetőségek megtalálása, amely mindennapi, gyakorlati munkánkat pozitív irányba 

segítik. 

 

3. Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

 Foglalkozás ideje: 2018. 08. 31. 

Helyszín: Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 16 fő 
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Téma: Munkaközösség vezető megválasztása, éves terv megbeszélése. 

A munkaközösség vezetőjének személyére tett javaslatot, a tagok 

egybehangzóan elfogadták. A tagok javaslatai, ötletei alapján összeállítottuk a 

szakmai munkaközösség programját. 

 Foglalkozás ideje: 2018. 09. 25. 

Helyszín: Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 15 fő 

Téma: A Kormány 137/2018.(VII.25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)Korm. rendelet módosításainak 

megismerése. A helyi pedagógiai programmal való összehasonlítása, 

módosítások elkészítése. 

A két tagóvoda nevelőközössége, átnézve saját helyi pedagógiai programját, 

elkészítette a módosításokat.  A munkaközösségi összejövetelen elvégeztük az 

összehasonlításokat, megvitattuk és összedolgoztuk a javaslatokat. 

 Foglalkozás ideje: 2018. 11.27. 

Helyszín: Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 15 fő 

Téma: Két rendezvény programjának bemutatása. - A SZIM óvoda „Komposzt 

ünnep” projekt rendezvényének bemutatása.- A 21. Országos Óvodai Szakmai 

Összejövetel programjának bemutatása. 

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében, 2018. 10. 15-én a SZIM óvodában, 

Szabóné Szentesi Mária és Szentesi Nelli tartott bemutatót „Komposztünnep” 

címmel. A tevékenységek során, a résztvevők betekintést nyertek a 

környezettudatos szemléletformálás, valamint a komposztálás fontosságának 

gyermek közelivé tételére. A munkaközösségi összejövetelen tájékoztatást 

kaptunk a bemutatott tevékenységről. 

2018. 10. 12-én tartották meg Budapesten, a 21. Országos Óvodai Szakmai 

Összejövetelt, ahol négyen vehettünk részt. Az ott szerzett tapasztalatainkról, 

a konferencia programjáról tájékoztattuk a munkaközösség tagjait. 

 Foglalkozás ideje: 2019. 06.04. 

Helyszín: Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 10 fő 
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Téma: A Tavaszi Megyei Pedagógiai Napok keretében, a Kuthen úti tagóvoda 

tehetségműhelyeinek együttműködésével megvalósult bemutató felvételének 

megtekintése. Beszélgetés a tapasztalatokról. 

A nevelési évben, több olyan feladat volt, aminek előkészítését, megoldását, a 

két tagóvoda külön összejövetelekkel oldotta meg, pl. a pedagógiai program 

módosítása, Madarak és fák napjának megünneplése. 

A 2019. 05. 08-ra betervezett Madarak és fák napi közös rendezvényünk, a 

változékony esős időjárás miatt nem valósulhatott meg, de mindkét 

tagóvodában megrendezésre került. 

4. A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez milyen 

mértékben járult hozzá a szakmai munkaközösség éves programja?  

A nevelési év elején tervezett programunk céljai között szerepelt az egymástól tanulás, 

bevált gyakorlatok átadása, saját élményű munkaformák, bemutatók lehetőségének 

megteremtése valamint konferenciák, továbbképzések látogatása. Megvalósult programjaink 

hozzájárultak szakmai továbbfejlődésünkhöz, ismereteink, módszertani kultúránk 

bővítéséhez. 

Az egymástól tanulás, bevált ötletek átadása, a későbbiekben segítheti pedagógiai 

munkánkat, ezáltal a még színesebb, élményekben, tevékenységekben gazdag óvodai élet 

biztosítását. 

5. A munkaközösségi tagok értékelése. Kik, milyen tevékenységekkel segítették a 

munkatervi feladatok megvalósulását? 

- Az alapprogram és a helyi pedagógiai program összehasonlításában, a módosítások 

előkészítésében, a szakmai munkaközösség minden tagja aktívan vett részt. 

- Bemutató: Szabóné Szentesi Mária, Szentesi Nelli, Nagyné Pusztai Tünde, Galsi - Nagy 

Andrea, Vadainé Boros Beáta, Szabó Lajosné 

- Előadás: Tóthné Török Judit, Kovácsné Fodor Mónika, Földi-Nagy Anna, Szabó Lajosné 

- Balajtiné Sütő Margit és Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetőként segítették a 

programjaink szervezését, lebonyolítását. 

6. További tervek, javaslatok: 

Aktív, közös együttműködés megtartása a SZIM és Kuthen úti tagóvodák között, szakmai 

tapasztalatok, jól bevált gyakorlatok átadása, közös hagyományok megtartása. 

Karcag, 2019. 06. 05.          

Szabó Lajosné 

szakmai munkaközösség vezető 
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KEREKERDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

A 2018 / 2019-es nevelési év értékelése 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Készítette :Homoki Judit 
munkaközösségvezető 
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1. A Kerekerdő Munkaközösség tagjai: 

 

1. Andrási Tiborné – Székhely Intézmény 

2. Mándi Katalin – Táncsics körúti óvoda 

3. Harsányiné Szabó Ilona – Zöldfa úti óvoda 

4. Péter Lászlóné – Kinizsi úti óvoda 

5. Balogh Sándorné – Takács Péter úti óvoda 

6. Háló Éva – Táncsics körúti óvoda 

7. Szentesi Nelli – „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

8. Balajtiné Sütő Margit – Kuthen úti óvoda 

9. Molnárné Oros Csilla – Kinizsi úti óvoda 

10. Romhányi Sándorné – Jókai úti óvoda 

11. Lövei Gáborné – Csokonai úti óvoda 

12. Rauschenberger Gáborné – Táncsics körúti óvoda 

13. Homoki Judit – Kuthen úti óvoda 

 

A munkaközösség 13 fővel alakult meg. Tagjai tagóvodánként azok az óvodapedagógusok, 

akiknek az óvodai csoportjában sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek jár, de alkalomszerűen az állandó tagok mellett, a 

munkatársak közül témától függően többen látogatták a foglalkozásokat.  

 

2. A Kerekerdő munkaközösség céljainak, feladatainak megvalósulása 

 

A munkaközösségi foglalkozások során, az óvodapedagógusok szakmai kompetenciája 

erősödött, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek nevelésében, a foglalkozásokon bemutatott terápiás eljárások módszerek, 

eszközök és esetmegbeszélések által. A gyógypedagógiai módszereket az óvodapedagógusok 

hatékonyan és kreatívan be tudták illeszteni az óvodai nevelés tevékenység területeibe, 

játékba és tehetséggondozásba.  

Az esetmegbeszéléseken alternatívákat keresett a munkaközösség,a bemutatott, atipikus 

fejlődésmenetet mutató gyermekek a hatékony személyiség- és az optimális 

képességfejlesztés, valamint a beilleszkedés támogatására  

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

gyermeket nevelő családok kompetenciájának erősítése közvetett módon valósult meg, a 

család mint elsődleges szociális közeg szerepének, az otthon is alkalmazható módszerek és 

eszközök bemutatásával, a kiegészítő terápiák ismertetésével. Az atipikus fejlődésmenetű 
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gyermeket nevelő családok életének, (diagnózistól az intézményes nevelésig) bemutatása dr. 

Kálmán Zsófia: Bánatkő című könyvének segítségével valósult meg 

 

Az integrált és szegregált nevelésben résztvevő gyermekek diagnosztikájában, terápiájában 

résztvevő partnerintézményekkel való szakmai kapcsolat erősítése, érzékenyítő program 

szervezése ebben a nevelési évben nem valósult meg, ezért a következő nevelési év kiemelt 

területét képezi a munkaközösség tevékenységének. 

3. A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása 

 

A munkaközösségi 

foglalkozás adatai 

Leírás 

I. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye 

ideje: 

2018. augusztus 31. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 13 fő 

Alakuló ülés 

- A munkaközösség megalakulása 

- Munkaközösség-vezető megválasztása  

- A célok és feladatok meghatározása 

- Javaslatok a témaválasztásra 

- Javaslatok a foglalkozások időpontjára 

II. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye 

ideje: 

2018. szeptember 24. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 14 fő 

Az életkor-specifikus speciális terápiák bemutatása 

- A gyógypedagógiai és logopédiai terápiák 

kiegészítésére, hatékonyságának növelésére 

alkalmazott terápiák bemutatása 

- Videó anyagok megtekintése közben a terápiák 

lényegi elemeinek bemutatása (leírás, életkor, 

elérhetőség, jelleg) 

(Dévény-féle terápia, TSMT, SZIT, Alapozó 

Terápia, Delacato terápia, Állatasszisztált terápia) 

- Beszélgetés a terapeuta képzés megszerzésének 

lehetőségéről, a mozgásfejlesztő szakember 

szükségességéről 

III. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye, 

ideje: 

2018. 12.11. 

Kuthen úti óvoda 

Gyógypedagógiai módszerek az óvodában a kognitív 

képességek, nyelvi képességek, mozgásfejlesztés. az 

adaptív viselkedés fejlesztésének lehetőségei az óvodai 

tevékenységekben. 

- A gyógypedagógiai módszerek, eszközök 

alkalmazhatóságának bemutatása, terület specifikus 

módszertani belső továbbképzés - fejlesztési 
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Résztvevők száma: 16 fő területenként a Kolozsvári Ernőné, logopédus 

előadásában 

- Saját készítésű eszközök és felhasználásuk 

bemutatása, továbbfejlesztésük 

- Kérdések és válaszok a témával kapcsolatban 

IV. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye, 

ideje: 

2019.02.14 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 11 fő 

Saját eset(ek) bemutatása. 

Megoldások keresése, problémakezelés, több 

szempontú megközelítés alapján 

- Belső munkaanyag alapján az esetmegismerés 

szempontjainak bemutatása 

- Konkrét példák bemutatása 

- Kiemelt jelentőségű szempontok az 

esetfelismerésben, kezelésben 

V. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye, 

ideje: 

2019.03.13. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 14 fő 

Logopédiai módszerek az óvodában a nyelvi 

képességek fejlesztésének lehetőségei az óvodai 

tevékenységekben. 

- A logopédiai módszerek, eszközök 

alkalmazhatóságának bemutatása, terület specifikus 

módszertani belső továbbképzés  

- A beszédészlelés, beszédértés, artikuláció, szókincs 

fejlesztésének módszerei, eszközei az óvodai 

nevelési tevékenységterületeiben 

- Saját készítésű eszközök és felhasználásuk 

bemutatása, továbbfejlesztésük 

- Workshop 

Kérdések és válaszok a témával kapcsolatban 

VI. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye, 

ideje: 

2019.05.30. 

"Gólyafészek Otthon" Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Fogyatékosok Otthon 

Résztvevők száma: - 

 

"Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Fogyatékosok Otthonába. Ismerkedés az intézmény 

felépítésével, életével, hétköznapjaival. 

A munkaközösségi foglalkozás az intézmény lakóit érintő 

vírusos megbetegedések miatt elmaradt.  

VII. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye, 

ideje: 

Kitűzött célok megvalósulásáról beszámoló készítés. 

A következő évi feladatok meghatározása 
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2019.05.30. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma:14  fő 

- A célok, feladatok megvalósulásának 

megbeszélése 

- Vélemények 

- Javaslatok a következő nevelési évben 

megvalósítandó célokról és feladatokról 

 

4. A Kerekerdő munkaközösség tevékenységének szerepe a Pedagógiai Program 

megvalósításában, a pedagógusok szakmai segítésében 

 

A munkaközösségi foglalkozások által az integráló óvodapedagógusok kompetenciája 

erősödött, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésében. A munkaközösségi 

foglalkozás a speciális eszközök alkalmazásába, egyes, problémás helyzet kezelésében, a 

kötött többségi prevenciós foglalkozások szakszerű tervezésében és megvalósításában, 

valamint a szülők számára nyújtott tanácsadásban nyújtott segítséget. 

5. A munkaközösségi tagok értékelése 

A foglalkozásokon a tagok azonos aktivitással vettek részt. A műhelybeszélgetések és a 

módszertani kultúrát gazdagító előadások alkalmával szívesen kapcsolódott be mindenki 

saját észrevételeivel, tapasztalataival. A fejlesztő eszközöket bemutató workshopokra 

mindenki elhozta a saját készítésű, kipróbált és bevált eszközeit. Az esetmegbeszéléseken 

szívesen osztották meg élményeiket, tapasztalataikat, bevált módszereiket az egyes esetek 

kezelésében. A foglalkozások hangulata minden alkalommal oldott, nyitott volt, így a 

munkaközösség tagjai motiváltak és nyitottak voltak a beszélgetéseken.  

6. További tervek, javaslatok 

A 2019/2020-as nevelési évben javaslatként fogalmazódott meg a külső körülmények miatt 

elmaradt intézménylátogatás megvalósítása, műhelybeszélgetés a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény Szakértői Bizottságának vezetőjével, a vizuális terápia 

bemutatása, egy rehabilitációs/fejlesztő foglalkozás megtekintése, valamint 

esetmegbeszélések, illetve további módszertani bemutató foglalkozások megszervezése.  

 

 

Karcag, 2019. június 11. 

 

        Homoki Judit 

       munkaközösség vezető 
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MESEVARÁZS MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

2018 / 2019 tanévértékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette H. Tóth Jánosné 

                                                                       Munkaközösség vezető 
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Mesevarázs Munkaközösség névsora 

Csapóné Horváth Mariann 

Zöldfa úti óvoda 

Kása Henrietta 

Zöldfa úti óvoda 

Rauschenberger Gáborné 

Táncsics út 19. sz. óvoda 

Nagyné Pusztai Tünde 

Kuthen úti óvoda 

Kovácsné Lovász Erika 

Kuthen úti óvoda 

Galsiné Nagy Andrea 

Kuthen úti óvoda 

Molnárné Győri Erika 

Jókai úti óvoda 

Farkas Jánosné 

Kinizsi úti óvoda 

Szendrei Mária 

Kinizsi úti óvoda 

Kisariné Kálmán Enikő 

Csokonai úti óvoda 

H. Tóth Jánosné 

Csokonai úti óvoda 
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A népmese olyan, mint a Szentírás. 

A mesékben is rengeteg bölcsesség,  

útmutatás, erkölcsi tisztaság van. 

Kovács Magda 
A Mesevarázs munkaközösség célja:  

-  A megújított ONOAP változásainak megismerése, megbeszélése, az Intézmény 

Pedagógia Programmal való összehasonlítás, a változások beillesztése. 

- A munkaközösségünkben minősülő kolleganők támogatása, a sikeres felkészülésük 

segítése.  

- "Túl az Óperencián" c. interaktív mese délelőtt sikeres megszervezése. 

-  Mesevarázs munkaközösség és a Környezeti munkaközösség közös programjának 

sikeres, tartalmas és építő megvalósítása. 

- Bemutató foglalkozás szervezése, új módszerek, eljárások felhasználásával 

- Az éves munkavégzés értékelése, közös sütés megszervezése, csapatépítés       

feladata: 

- ONOAP változás dokumentumának elérhetővé tétele a tagok között.  

- A Mesevarázs tagjai közötti internetes kapcsolat kialakítása, egymás segítése, 

támogatása érdekében. 

- „Túl az Óperencián” c. interaktív mese délelőtt ötödik alkalommal való megszervezése, 

élmény és tapasztalatszerzés biztosítása a város iskolába készülő gyermekei számára.   

(8-10 fő óvodánként)                                            

 - A munka összehangolása a gyermekeket felkészítő óvodapedagógusokkal. 

- A sok program, elfoglaltság ellenére mindenki számára megfelelő időpontok kijelölése. 

(próbák, munkaközösségi alkalmak) 

Mesevarázs szakmai munkaközösség 2018-2019 tanév értékelése 

   Az éves program, a közösség által is elfogadható, és megvalósítható programokból 

tevődött össze, melyet első foglalkozásunkon beszéltünk meg. 

Volt olyan, ami már hagyománnyá vált a Munkaközösség életében, de voltak újszerű 

próbálkozásaink is ebben a tanévben. 

A munkaközösség tagjai teljes létszámmal voltak jelen. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Kovacs_Magda
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   Munkaközösségünkből két kolleganő sikeres minősítési eljáráson van túl.                                

A minősülésre váró kolleganőket, év elején megbeszéltük, hogy támogatni, segíteni fogjuk. 

Ezt megtettük személyesen, ill az újonnan létrehozott Facebook zárt csoport segítségével is. 

Kolleganőink éltek a lehetőséggel, így a mi kis közösségünk ilyenformán is profitált a jó 

közösségi szellemből, kapcsolatokból.  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása 2018. szeptember 1-

jén lépett hatályba, az óvodáinknak ennek megfelelően kellett átdolgoznunk nevelési 

programjainkat. 

Két alkalommal is összejöttünk, hogy mindenki kifejthesse gondolatait, felfigyeljünk 

minden változásra. 

 

A változások egy része nem jelentett újdonságot, csupán részletesebben fejtett ki egy-

egy fogalmat. Igyekeztünk területekre osztani, átbeszélni a részterületeket, 

összehasonlítani és így összehangolni programunkat az új elvekkel, iránymutatásokkal. 

Mindenki igyekezett hozzájárulni a sikeres munkához. 

 

- Őszi nevelési értekezletünk központi témája a mese volt. Intézményvezetőnk felkérésére 

három óvodapedagógus, az intézményünkben működő három program szerint, azt a feladatot 

kapta, hogy újszerű módszereket, lehetőségeket felkutatva, az óvónői kreativitásra alapozva 

mutassunk be egy- egy mesét. 

A  felelősök, „A só”, „A kacor király” és  a  „Szóló szőlő, mosolygó alma,csengő 

barack" c. meséket választották. 

A jól sikerült mesefeldolgozásoknak nagyszerű közösség építő hatása lett. Sokat 

tanulhattunk a mesékbe belecsempészett új elgondolásokból, melyeket saját gyermek 

csoportjainkban is felhasználhatunk, megvalósíthatunk. 

 A közösen eltöltött idő rengeteg vidámságot, felejthetetlen élményt, humort, és példaértékű 

együttműködést eredményezett.  

 

 A közösen átélt élmények és az új lehetőségek látványa arra ösztönözött, hogy saját 

csoportomban a gyermekek ismeretére, kreativitására, képzeletére építve én is feldolgozzam, 

a „A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack"című mesét. 

    A szerepek vállalása egyéni kívánságok és adottságok alapján történt, a helyszínek 

kialakítása a gyermekek bevonásával, ötleteik figyelembevételével, a felhasznált eszközök 

pedig a folyamatos feldolgozás közben változatos tevékenységek által valósult meg. 

Beépítettem a felnőttekkel kipróbált, hatékony módszereket is. A már ismert dalok, 

mondókák színesítették a mesét, melyet a Mesevarázs munkaközösség tagjainak, érdeklődő 
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kollégáknak mutattunk be. Ezt követően egy kis megvendégelés mellett, átbeszéltük a 

látottakat, mind azt, ahogyan ez a mese a Bóbitások által, életre kelt.  

Mind ez 2018.november 22-én valósult meg, ahol a munkaközösség teljes létszámmal volt 

jelen. 

"Túl az Óperencián” című nagycsoportos óvodásoknak szervezett játékos mese délelőttöt, 

ebben a tanévben ötödik alkalommal rendeztük meg. 

 

Az elmúlt években, mindig más és más módszert választottunk a mese feldolgozásához, de 

az elmúlt időszak tapasztalatait ebben az évben is igyekeztünk beépíteni munkánkba. 

 

2019.március. 28-án Déryné kulturális Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Ifjúsági 

Háza adott helyet rendezvényünknek.  

Kilenc tagóvoda, 8-10 fős csapata és az őket kísérő felnőttek vettek részt egy felejthetetlen, 

közös tevékenységben. A gyermekek előzetesen megismerkedtek a mesével, melynek címe: 

 

"A szállást kérő róka" 

 

  Egy-egy próbán csak úgy juthattak tovább a csapatok, ha a különféle tevékenységeket, 

feladványokat megoldják, végig kitartóan dolgoznak, azaz megszerzik a helyszíneken 

begyűjthető, összesen kilenc „rókatalpat". 

   Miután minden csapat eleget tett a kihívásnak, egy rövid pihenő után bábszínházzá 

varázsoltuk a termet, és az ismert zeneszignál elhangzása után elkezdődött „A szállást kérő 

róka” története.  

Lelkes kis közönségünk figyelmesen nézte az előadást, nevetéssel értékelték a humort, és 

hatalmas tapssal a bábelőadást. 

 

     Mindenki elégedetten távozott, kollegáinktól sok elismerést kaptunk. 

Számunkra is jó érzés volt, hogy kellemes hangulatú délelőttel ajándékozhattunk meg 

nagycsoportos óvodásainkat és kollegáinkat. 
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Jelenlévők száma 8 fő volt. 

   Előzetesen több alkalommal jöttünk össze, hogy kellő időt biztosítsunk a felkészülésre, az 

eszközök elkészítésére, a tevékenységek összehangolására. 

Ez a program megkívánja a tagóvodák közötti jó kapcsolatot, a helyszínt adó Ifjúsági házzal 

való együttműködést, a körültekintő szervezést, és komoly team munkát.  

Közös program szervezése a Környezet munkaközösséggel 

A környezet munkaközösség vezetője Andrási Tiborné örömmel fogadta javaslatunkat, hogy 

egy helyszíni foglalkozás keretében ismerkedjünk meg a kamilla élőhelyével, mint 

környékünkön fellelhető gyógynövénnyel, majd egy bemutató foglalkozás keretében nézzük 

meg és gyűjtsünk tapasztalatot, hogyan tudjuk ezt a témát mindkét esetben közel vinni a 

gyermekekhez. 

1. A helyszínen: Vizsgálódás a szikes pusztán, mezei növények megfigyelése természetes 

élőhelyükön. (kamilla, pipacs, szarkaláb, stb.) 

- Közös élmény és tapasztalat szerzése.    

- A fellelhető növények megismerése, begyűjtése, szárítása.   

- A feldolgozandó meséhez ismeret nyújtása. 

 

Így került sor 2019.05.02-án egy közös kirándulásra, ahol a karcagi határ növény világát 

vettük nagyító alá. Örömmel keresgettünk, nézelődtünk, figyeltünk fel mind arra, amit a 

természet tárt elénk.  Rész vettünk játékokban, mely igénybe vette az ismeretünket, 

megfigyelőképességünket, hallásunkat, stb. 

 

 Nagyon kellemes és nagyon hasznos volt, ez a kis terepszemle. 

 Andrási Tiborné vezetésével, többféle segédeszközhöz jutottunk, melyet nem csak a 

helyszínen, de további munkák során is felhasználhatunk. 

Mindenkinek lehetősége volt gyűjtögetésre is, melyet a növényhatározó segítségével be is 

azonosíthattunk. 

Ezen a programon, munkaközösségünkből 6 fő vett részt. 
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Saját élményen alapuló tanulás 

 

A " Kamillatündérek" c. mese feldolgozása, a Mesevarázs és a Környezeti munkaközösség 

tagjaival közösen. 

Célja: Komplex élmény nyújtása, a gyakorlati munkához felhasználható módszerek 

bemutatása, építkezve a közösen átélt élményekre is. 

Közösségünk, és más munkaközösséggel való kapcsolat építése, óvodai gyakorlatunk 

színesítése, gazdagítása. 

 

A mesefeldolgozásra 2019.05.14-én került sor, melynek helyszíne a Kuthen úti óvoda 

tornaterme volt. 

A mesefeldolgozást Nagyné Pusztai Tünde mesevarázsos kolleganőnk vezette. 

Az ismeretet bővítő, rendszerező foglalkozást drámajátékokkal, dalokkal, eszközökkel, 

képekkel, bábokkal színesítve dolgozta fel. 

A gyermekbőrbe bújt óvó nénik, alázatos szellemet tanúsítva vettek részt a téma 

körüljárásában. Rengeteg ötletet, módszert, játékot próbálhattunk ki, melyek alkalmazásával 

nem csak mi jutottunk gazdag élményekhez, de mi is változatos tevékenységeket, mese, vagy 

versfeldolgozást tudunk produkálni. 

Köszönet és nagy elismerés illeti Nagyné Pusztai Tünde kolleganőt, aki elvállta, és 

példaértékű felkészülésével, pedagógiai, módszertani élményt és tudást adott át a 

munkaközösségek résztvevőinek. 

 Örülünk annak, hogy kihasználtuk az intézményen belül, az egymástól tanulás lehetőségét, 

mely a munkaközösségek közötti kapcsolattartásra, közösségépítésre, élmény, információ, és 

tapasztalat cserére adott lehetőséget. 

A bemutatón 10 fő vett részt. 

   Úgy gondolom a Pedagógiai Programmal összhangban több területen tudtunk, szakmai 

segítséget nyújtani egymásnak, melyet a beszámoló részleteiben is bizonyít. 

 Az évelején megbeszélt programok teljes mértékben, szép eredményekkel valósultak meg. 

 

A munkaközösség éves munkáját kiemelkedő módon támogatta:  

- Nagyné Pusztai Tünde - bemutató foglakozás 
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- H. Tóth Jánosné – korreferátum, Térségi Tehetségnap. 

 

    Ebben a tanévben a sok elfoglaltság, azonos időben több program miatt, nem volt teljes a 

foglalkozások látogatottsága, de a munkaközösség tagjai minden tőlük telhetőt megtettek, 

hogy munkánk és felkészültségünk a megszokott minőségű legyen. Az adódó feladatokat 

igyekeztünk érdeklődésnek, irányultságnak megfelelően elosztani. 

Jövő tanév tervei: - a hagyományt teremtő programok megtartása, 

                               - újabb tevékenységek, programok beillesztése még átgondolást igényel. 
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„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Szakmai Munkaközösség  

2018/2019 

 

 

 

 

Készítette:  

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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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 

programjának módosítása a törvényi változásoknak, előírásoknak megfelelően.  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai 

megvalósításának erősítése. 

 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás tevékenység mikro 

csoportos képességfejlesztések kidolgozása. 

 Az Intézményünkbe, újonnan érkezett, pályakezdő óvodapedagógusok szakmai 

segítése. 

Feladata:  

 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.  

 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. Cseppentő Lajosné 

3. H. Tóth Jánosné 

4. Kis Anikó Krisztina 

5. Konczné Pecze Margit 

6. Kovácsné Laczikó Júlia Tímea 

7. Kovács Mariann Eszter 

8. Kovácsné Vadai Viktória Judit 

9. Krézné Szabó Katalin 

10. Kunné Nánási Mónika 

11. Nagyné Varga Csilla 

12. Szalókiné Kovács Erzsébet 

13. Pintér Dóra 

14. Molnárné Győri Erika 
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A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Augusztus 31.  

A munkaközösségi foglalkozás témája: 

Alakuló ülés, munkaközösség vezető választása. Éves terv összeállítása. 

Megvalósult:A tanévnyitó értekezletünkön megalakult az „Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” munkaközösség. A munkaközösségi tagok választása alapján Molnárné Győri 

Erikát választották meg a 2018/2019 - es nevelési év munkaközösség vezetőjeként. Közösen 

állítottuk össze az év programját. Elsődleges célunk volt, hogy a törvényi változásoknak 

megfeleljünk, így a programunk módosításán kezdtünk el dolgozni. Továbbá a Pedagógiai 

Programunkban megfogalmazott célok, és a művészeti program specifikumainak erősítése, 

illetve a Bázis Intézményi feladatok ellátása érdekében bemutató foglalkozások tartására 

hívtam fel az óvodapedagógusok figyelmét. Ebben a nevelési évben is hospitálási lehetőséget 

ajánlottam fel a pedagógusok számára.  

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: Október 1.  

- Programunk módosításainak megbeszélése, átdolgozása a törvényi változásoknak 

megfelelően.  

- A programmódosítás utolsó fázisai. Észrevételek, átfogalmazások kijavítása. 

 

Megvalósult.  

A művészeti munkaközösségi tagok más munkaközösségekkel párhuzamosan,tevékenységi 

területenként módosították, fogalmazták át a programot, szem előtt tartva az újonnan 

átdolgozott Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” művészeti 

programjával. Jelentős változásokra nem került sor. A program módosításában minden 

művészeti munkaközösségi tag nagyon aktívan részt vett.  

Bemutató foglalkozás a Jókai úti óvodában: október 15.  

A 2018/2019-es nevelési év éves tervében nem szerepel a bemutató foglalkozás. 

Intézményünk felkérést kapott a Szolnok városi óvodák vezetőjétől, hogy betekintést 

nyerhessenek az óvodapedagógusok zenei tehetséggondozás területén. Nagyon örültünk, és 

megtisztelve éreztük magunkat a felkérésnek.Gulyás Ferencné Intézményvezető bemutatta az 
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intézményünkben működő tehetséggondozói rendszerünket a kezdetektől fogva.  Az 

óvodapedagógusok bepillanthattak a különböző dokumentációkba, kérdéseket, illetve 

tapasztalatokat oszthattak meg a nap folyamán. A nagy érdeklődésre való tekintettel két 

bemutató foglalkozáson vehettek rész a szolnoki óvodapedagógusok. A bemutató 

foglalkozásokat vezette: Molnárné Győri Erika.  

Őszi Pedagógiai Hetek rendezvénysorozat keretében bemutató foglalkozás a Jókai úti 

óvodában: október 24.  

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységi területen tartott bemutató foglalkozást 

Romhányi Sándorné és Szalókiné Kovács Erzsébet óvodapedagógusok. Egy projekt témára 

felépített és kidolgozott, tele élmény –és tapasztalatcserével tevékenykedést láthattak az 

érdeklődő óvodapedagógusok. A vegyes csoport gyermekei számára az óvodapedagógusok 

remekül és tudatosan, differenciáltan választották meg a különböző technikákat, és 

figyelembe vették az egyéni sajátosságokat is. A délelőtt folyamán többször bátorították, 

dicsérték a gyermekeket, sikerélményhez jutatták őket. A komplexitás jelen volt a bemutató 

során, az óvónői énekhang, és a cselló hangszíne elvarázsolt mindenkit. 
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Őszi nevelési értekezlet: október 31. – Intézményi tudásmegosztás 

 

Az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben” című, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által koordinált „Művészetek által 

megvalósuló élményteliének-zenei nevelés az óvodában.” című projektbe Intézményünk is 

bekapcsolódott. Molnárné Győri Erika négy PILOT kidolgozásában vett részt, zenehallgatás 

mindhárom korcsoportban, és játékkitalálás nagycsoportban. A pályázat célja: olyan óvodai 

gyakorlatok bemutatása, kipróbálása, mely Kodály Zoltán és Forrai Katalin óvodai zenei nevelésének 

tradicionális értékeire alapozva beemeli a művészetek komplexitásának lehetőségeit. Új 

munkaformákat és differenciált, egyéni fejlesztési módszereket alkalmaz, amelyek megteremtik az 

óvodások élményekkel gazdag zenei nevelését.   

Lehetőséget kaptunk, hogy a Békéscsabán megrendezett 30 órás továbbképzésen munkaközösségi 

tagjaink is részt vegyenek: Szalókiné Kovács Erzsébet, Kovácsné Vadai Viktória, Pintér Dóra 

óvodapedagógusok.  

Az őszi Nevelési értekezletünkön bemutatásra kerültek a kidolgozott PILOT filmek.  
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Országos Esztétikai Tanácskozás Debrecen november 9. 

Ebben az évben Debrecen adott helyet az Egyesület részére, hogy megtartsa az Őszi Országos 

Esztétikai Tanácskozását. Ezen a napon az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség 

kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című, a Zeneakadémia által 

koordinált „Művészetek által megvalósuló élményteliének-zenei nevelés az óvodában.” című projekt 

bemutatását láthattuk. Részt vettek: Kunné Nánási Mónika Intézményvezető helyettes, Benéné 

Kecskeméti Anna tagóvoda vezető, és Molnárné Győri Erika óvodapedagógus.  

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: 2019.02.27. 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás tevékenységi területen való tudásmegosztás 

mikro csoportos képességfejlesztés. A Zeneakadémiás pályázathoz kapcsolódóan, tudásmegosztás. 

Új módszerek, ötletek kitalálása, egymásnak átadása.  

Sajnos nagyon kevesen voltak a tagok a munkaközösségi foglalkozáson.  

Az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a 

köznevelési intézményekben” című, a Zeneakadémia által koordinált „Művészetek által 

megvalósuló élményteliének-zenei nevelés az óvodában.” – Országos rendezvény HEMO 2019. 

április 3.  

Nagyon sok érdeklődő volt ezen a rendezvényen. Közel hetven óvodapedagógust köszönthettünk 

Sátoraljaújhelyről, Püspökladányból, Debrecenből, Békéscsabáról, Kunmadarasról, Nyíregyházáról. 

Gyermekek köszöntötték a vendégeket, egy tavaszi dalos játék füzérrel, Mándi Katalin és Kovács 

Mariann Eszter óvodapedagógusok irányításával. A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester 

asszony nyitotta meg. Ezt követően Gulyás Ferencné Intézményvezető és Nagy Jenőné főiskolai 

docens, a pályázat oktatásfejlesztő munkatársa, szakmai vezetője megtartották előadásukat. A 

komplexitás ezen a napon is megmutatkozott intézményünkben. Szűcs Attila operaénekes, városunk 

szülötte és Koppány Mária előadóművész közös előadását hallhatták a jelen lévők. A PILOT 

kidolgozásában Makai Ildikó, és Molnárné Győri Erika szakvizsgázott óvodapedagógusok bemutatták 

kidolgozott új zenei módszereiket, majd saját élményekben is megtapasztalhatták az óvó nénik jó 

hangulatban, a készségfejlesztések anyagát. A rendezvény végén egy közös dalos játék kijátszására 

invitáltuk az óvodapedagógusokat.  
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Tavaszi Pedagógiai Hetek április 9. Jókai úti óvoda 

„Megyek, megyek, mendegélek, mese-erdőn keresgélek.” Mese hatása az egészséges gyermeki 

fejlődésre az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel óvodai program keretében. 

A mesefeldolgozást ezen a napon dramatikus játékok alkalmazásával, közös és differenciált 

tevékenységek által valósítottuk meg. Tudatosan terveztük a csoport életkori sajátosságainak 

megfelelően. Lehetőséget adtunk a gyermekeknek az egyéni és önálló megnyilvánulásra, 

bátorítottuk és segítettük őket. A különböző játékok megismerésével fejlesztettük kommunikációs 

képességüket, ritmusérzéküket, erősítettük kreativitásukat, fantáziájukat és a közösen átélt 

élményekkel szociális kompetenciájukat. A feldolgozás során felszínre kerültek a már meglévő 

ismeretek, aktívan és logikusan gondolkodva kapcsolódtak be a gyermekek a játékokba. Tudatosan 

előtérbe helyeztünk olyan játékokat, ahol megmutatkoztak a kiemelkedő részképességek, mint az 

anyanyelvi nevelés, zenei, és kreativitás területén. Törekedetünk arra, hogy komplex módon éljék át 

a gyermekek a játék örömét. Hegedűvel, illetve a játékokhoz kapcsolódó zenével segítettük 

fantáziájuk, személyiségük kibontakoztatását. Nagy érdeklődés követte a bemutató 

foglalkozásunkat, sok érdeklődő pedagógus fogadta el meghívásunkat. Sajnos a hely szűke miatt a 

térben nehezebben tudtunk mozogni, ez gátolt minket a játékok során. Úgy gondolom remek ötlet 

volt a „Mesetündér” szerepe, aki végigkísérte a gyermekeket az akadályokon, bátorította, segítette, 

vigasztalta őket. Több feladatot terveztünk, mint amennyi időnk engedett, erre legközelebb 

ügyelnünk kell. 

Tavaszi Esztétikai Tanácskozás 2019. április 11-12. Szolnok 

ONME 20. Jubileumi Tanácskozásán vehettünk részt. Visszatekinthettünk az elmúlt időszak fontos 

eseményeire. Kedves, gyermeki műsorokat láthattunk, amivel a bázis intézmények készültek.  

A munkaközösségi foglalkozás időpontja: 2019.június 11.  

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 
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bemutató foglalkozásoknak, ahol tudásvágyukat növelhetik, amit később beépíthetnek a 

mindennapi munkájukba.  

Azonban felhívtam figyelmüket, és bátorítottam az óvodapedagógusokat, hogy próbáljanak, 

merjenek vállalni bemutató foglalkozásokat, hogy minél több újszerű módszereket, jó gyakorlatokat 

láthassunk, amiből szakmailag töltekezhetünk és a mindennapi munkánkba hasznosítani tudjuk.   

 

 

Karcag, 2019.06.12. 

 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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Környezeti nevelés munkaközösség 

éves beszámolója 

2018 /2019. nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Készítette: 

                                                                                              Andrási Tiborné 

munkaközösség vezető 
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Környezeti nevelés munkaközösség 

A környezeti nevelés munkaközösséget vezeti: Andrási Tiborné 

A munkaközösségben 16 fő vesz részt. 

1. Andrási Tiborné 

2. Molnárné Oros Csilla 

3. Háló Éva 

4. Perge Tiborné 

5. Romhányi Sándorné 

6. Migácsné Erdei Gyöngyi 

7. H.Tóth Jánosné 

8. Popovicsné Nagy Mária 

9. Lövei Gáborné 

10. Szentesi Nelli 

11. Kovácsné Fodor Mónika 

12. Sántháné Karásziné Julianna 

13. Horváthné Csapó Marianna 

14. Erdei Krisztina 

15. Bodnárné Nagy Mária 

16. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

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. A nevelési év során 1 fővel egészült ki közösségünk. 

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 színvonalonvalósuljon 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: 2018.augusztus 31. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 14 fő 

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

elkészítése. 

Az első foglalkozásunkon megtartottuk az alakuló ülésünket, egyeztettük az éves 

munkaprogramot. Megbeszéltük a szeptember hónapban esedékes,az intézménybenmár 

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. 

 

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 megfelelően segíti a Kecskeri Puszta élményszerű 

felfedeztetését, megismerését. 

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

szerkesztésükre. 

Környezetvédelmi akcióprogramokban vettünk részt: 

Európai Hulladékcsökkentési Hét megvalósításában: Minden tagóvoda a helyi 

sajátosságait figyelembe véve valósította meg. Az idei év kiemelt témája a veszélyes hulladékok. 

Ez az óvodában úgy gondoltuk, hogy nehezen feldolgozható téma, nem igazán az óvodások életkori 

sajátosságának megfelelő téma. A program fontosságát, üzenetét szem előtt tartva az előző évekhez 

hasonlóan valósítottuk meg, a szelektív hulladékgyűjtés szokásainak alakítását tűztük ki célul, melyet 

az egész nevelési év során tudatosan alkalmaztunk. 
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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. A kinőtt, összegyűjtött ruhákat eltettük 

szekrényeinkbe, melyek a mindennapokban fel tudtunk használni, ha valakinek nem volt váltó ruhája. 

TeSzedd! –Tiszta Magyarországért Program 

A tagóvodák a saját óvodájuk közelében lévő utcákat tisztították meg az eldobált háztartási 

hulladékoktól. A gyermekek, szülők lelkesen vettek részt. A program célja, hogy a gyermekek, rajtuk 

keresztül a szülők környezettudatos szemléletét formáljuk. Felhívjuk a lakosság figyelmét a tiszta 

környezet megőrzése iránt. A programban intézményi szinten 391 fő vett részt, akik 50 zsák szemetet 

gyűjtöttek össze. 

3. Foglalkozás helyszíne: 

Foglalkozás időpontja: 2018. szeptember 25. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:14 fő 

A foglalkozás témája: Az Óvodai Nevelés Alapprogram módosításának megfelelően a 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása. A Pedagógiai Programunk külső világ 

tevékeny megismerése című fejezetet felülvizsgáltuk a jogszabályi változásnak megfelelően 

kiegészítettük, módosítottuk. 

 

4 . Foglalkozás helyszíne:Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2019. január 

A foglalkozásokon részt vevők száma:8 fő 

A foglalkozás témájaZöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés felülvizsgálata, 

kiemelten a városunkban és Jász –Nagykun-Szolnok Megye Környezetvédelmi 

programjának felkutatása, összehangolása az intézményben megvalósuló környezeti 

nevelésével. A kritériumrendszert áttekintettük, amely az újabb pályázat elkészítéséhez 

segítséget nyújt a tagóvodák számára. 

 

5. Foglalkozás helyszíne:Karcag,Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 19. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2019. március 7.  

A foglalkozásokon részt vevők száma:9 fő 

A foglalkozás témája: „Játszd újra!” kiállítás szervezése, előkészítése, feladatok, határidők 

megbeszélése a Kézműves szakmai munkaközösséggel együttműködve. Plakátok, 

tájékoztató levelek kiadása.  

 

6. Foglalkozás helyszíne:Karcag, Déryné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár 
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Foglalkozás időpontja: 2019. március 27. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 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. 19. óvodája 

Foglalkozás időpontja: 2019. április 17. 

A foglalkozásokon részt vevők száma:12 fő 

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

előkészítése. 

Feladatok megbeszélése, aktualizálása, elosztása. 

 

9. Foglalkozás helyszíne: KarcagpusztaSzikes puszta 

Foglalkozás időpontja: 2019. május 2. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 12 fő 

A foglalkozás témája:  

A szikes puszta növényvilágának, kiemelten a kamilla virág megismerése. A 

terepgyakorlatot Andrási Tiborné vezette a Környezeti és a Mesevarázs munkaközösség 

tagjai számára. A szikes területen természetismereti játékokon keresztül ismerkedtünk meg a 

kamillavirág élőhelyének jellegzetes növénytársulásaival. Előre elkészített növényhatározót 

használtunk a növények beazonosításához. A továbbiakban a meglévő növényhatározót 

kiegészítjük azon növényekkel, amelyeket a felfedezés során találtunk, melyet a szerkesztést 

követően közreadunk az intézmény tagóvodáiban. 

 

9. Foglalkozás helyszíne: Karcag, Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti tagóvodája 

Foglalkozás időpontja: 2019. május 2. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 12 fő és a Mesevarázs munkaközösség tagjai 

 

A foglalkozás témája:  

Kamillavirág feldolgozása sajátélményű tanulás útján a mese és a drámajáték segítségével 

Nagyné Pusztai Tünde a szikes pusztán szerzett élmények alapján és a meglévő Kamilla 

projektje alapján állított össze „Kamillatündér” címen egy új projektet, amelyet a két 

munkaközösség tagjai sajátélményű tapasztalatszerzés útján dolgoztunk fel. A foglalkozás 

segítséget nyújtott számunkra, hogy a drámapedagógia és a mese segítségével hogyan tudjuk 

élményszerűen, a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően feldolgozni a kamilla 

projektet. Valamennyiőnk számára nagy élmény volt a téma feldolgozása, a kirándulás során 

átélt élmények felidézése, újra átélése, játékos tevékenységeken keresztül azok feldolgozása. 

 

10. Foglalkozás helyszíne: Karcagi Vadásztársaság 

Foglalkozás időpontja: 2019. június 1. 
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A foglalkozásokon részt vevők száma: 4 fő 

A foglalkozás témája 

A Vadásztársasággal több éve együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki. Óvodás 

csoportokkal, táborozó gyermekekkel kilátogatunk a Fácántelepre, vadetetésre, 

koronglövészetre.Mi pedigvadásztársaság családi napján a gyermekeknek játékok, kézműves 

tevékenységeket szerveztünk. 

 

A beszámolót követő időszakban megvalósuló programok: 

 :„Egy hét a környezetünk védelméért” egy hetes program tervének összeállítása. 

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

gyermek számára a Takács Péter úti óvodában 

Elmaradt programok:„Egy hét a környezetünk védelméért" jó gyakorlat 

kidolgozása.Hortobágyi Nemzeti Park szakemberének előadásával a környezeti neveléshez 

szükséges ismeretek gazdagítása. A szikes puszta növényvilágának, kiemelten a kamilla 

virág megismerése. A programot nem a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őre 

tartotta meg, hanem Andrási Tiborné. A HNP szakemberével nem sikerült időpontot 

egyeztetni, a következő nevelési évben és a tábori program megvalósításába tud 

bekapcsolódni. 

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” intézményszintű vetélkedő a kedvezőtlen időjárás miatt több 

alkalommal ellenére elmaradt. Az ősz folyamán szeretnénk megvalósítani új helyszínen a 

Református templom mellett a Sétakertben. 

 

A munkaközösség munkáját kiválóan segítette 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatában és módosításában szakmai tudásukkal 

segítették. 

A munkaközösség tagjai ötleteikkel, szakmai tudásukkal támogatták a munkaközösség 

munkáját, a játékgyűjtemény összeállítását. 

 

 

 

Karcag, 2019. június 7. 

 

 

                                                                                          Andrási Tiborné 

munkaközösség vezető 
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A Kézműves szakmai munkaközösség 2018/2019 nevelési 

évre szóló munkatervének értékelése 

 

 

 

 

 

Mottónk: 

„ Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker. ” 

- Henry Ford - 
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2018.08.31.-én az érdeklődő kolleganők részvételével (10 fő) megalakult a munkaközösség. 

Tagjai:  

Cseppentő Lajosné 

Kovácsné Czigle Erika 

Mándi Katalin 

Molnárné Oros Csilla 

Nagy Tiborné 

Németh Imréné 

Spisák Dezsőné 

Szarka Péterné 

Tóthné Török Judit 

Vadainé Boros Beáta 

 

A munkaközösség vezetésére egybehangzó szavazással Nagy Tibornét kérték fel. 

A kézműves munkaközösség célja: 

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

mélyítése a műhelytevékenységek közben.  

Az intézményünkben folyó pedagógiai munka szakmai segítése, fejlesztése a vizuális 

nevelés 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.  
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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. Jó gyakorlatok kidolgozási lehetőségének keresése. 

6. Intézményünk más munkaközösségeivel való együttműködés lehetőségeinek 

keresése, bővítése, ápolása. 

Amunkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása: 

Megvalósított 

foglalkozások 

időpontok Felelősök Helyszín Résztvevők 

száma 

 

1.Alakuló ülés 

Munkaközösség vezető megválasztása 

Munkaterv összeállítása, elfogadása. 

 

 

2018 08. 31 

 

A 

munkaközösség 

tagjai 

 

Kuthen u. tagóvoda 

 

9 fő 

 

2. Daróczi Erzsébet – Karcag ma is a 

szívünk csücske II.- című könyvének 

bemutatója alkalmából a rendezvényen 

kiállított tárlat berendezésébe való 

aktív bekapcsolódás. 

 

2018.09.07 

 

 

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

DérynéKulturális, 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

 

7fő 

 

3.. Daróczi Erzsébet – Karcag ma is a 

szívünk csücske II.- című könyvének 

bemutatóján való részvétel. 

 

2018.09.08  

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

 

Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

 

4 fő 

4.A Madarász Imre Egyesített Óvoda 

partnerei részére karácsonyi 

meglepetés ajándékok elkészítése. 

 

2018.12. Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

Székhely 3 fő 

 

5.Az ONAP változásai miatt aktuális 

feladatunk intézményünk pedagógiai 

 

2019.01.24 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Táncsics krt.19  

 

10 fő 
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programjának módosítása. A rajzolás, 

festés, mintázás kézimunka területén 

az ONAP – ban megfogalmazottaknak 

való megfelelés érdekében átnézzük a 

programot, majd javaslatot teszünk a 

módosításra. 

 

 

 

 

6.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 szervezési 

feladatainak megbeszélése 

 

 

 

7.Játszd újra kreatív alkotó kiállítás 

megnyitó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 03.16 

 

 

 

 

2019. 03.21. 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely 

 

Déryné  

Kulturális, 

Turisztikai, Sport 

Központ és 

Könyvtár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 fő 

 

 

 

 

7 fő 

 

8.Tőkés kerámia - műhelylátogatás. 

Gyakorlati tapasztalatszerzés, 

technikai fogások megismerése, 

kipróbálása.  

 

 

elmaradt 

 

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

 

 

Tőkés Kerámia 

műhely 
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9. A kézműves alkotó tábor 

programjának összeállítása, feladatok 

megbeszélése, szervezési feladatok. 

.  

 

 

 

2019.06.06 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Székhely 

 

4fő 

munkaközö

sségi tag+1 

fő/Ábrahám 

Anett/ 

 

10.A kézműves alkotó tábor 

megvalósítása. 

 

2019.07.01-

2019.07.05 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Székhely 

 

4fő 

munkaközö

sségi tag+1 

fő/Ábrahám 

Anett/ 

 

 

11.Aktuális feladatok megvalósítása 

 

Előttünk álló feladat: 

Gulyás Ferencné vezetői pályázatának 

megismertetése, véleményezése 

 

 

 

 

 

 

 

2019.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 fő 

 

 

 

 

Alakuló ülésünkön a tagok ötleteit, javaslatait maximálisan szem előtt tartva összeállításra 

került éves munkatervünk. A munkaközösség sikeres és eredményes 

együttműködéséhezfontosnak tartjuk,hogy a közösségünk közösen fogalmazza meg 

azelérendő célokat,együtt dolgozzuk ki a megvalósítandó feladattervünket. Ezzel érhetjük el 
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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. 

A tervezett műhelylátogatás nem valósult meg. Az elmaradt foglalkozást a 

2019/2020nevelési évben tervezzük a munkaközösség munkaprogramjába.  

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

aktívan részvettek, mindannyian saját tagóvodáinkban maximálisan segítettük a 

gyermekekkel/családokkal együttelkészített alkotások megszületését. A tárlat 

berendezésében a szervezési feladatokban részt vállaltunk. Az esztétikus és kreatív 

produktumok kiállításával az intézményi szintű rendezvényünk sikeres 

megvalósításátsegítettük. 

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

feladatokösszehangolásamegtörtént.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 4 munkaközösségi tag vesz részt. Mándi Katalin, Szarka 

Péterné, Vadainé Boros Beáta, Nagy Tiborné.Ábrahám Anett ez évtől csatlakozik a tábort 

megvalósító óvodapedagógusokhoz. 

9.Aktuális feladatok megvalósítása 

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 

alkotásaikata 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 munkaközösség tagjai közül nagymértékben segítette a munkatervi feladatok 

megvalósulását: 
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A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása. A tábor szervezési feladatainak 

megbeszélése.Mándi Katalin, Szarka Péterné, Vadainé Boros Beáta,Nagy Tiborné  

További terveink: 

Helyi népi kismesterek műhelylátogatása népi kismesterségekkel való ismerkedés, 

jellegzetes anyag és eszköztáruknak, technikai fogásaiknak megismerése, kipróbálása. 

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

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

tárásával, érzelmi kötődésük erősítése a helyi népi hagyományok iránt. 

A 2018/2019 nevelési évben megvalósított sikeres pályázati programok bemutatása 

munkaközösségi és intézményi szinten. 

Bemutató foglalkozás szervezése, tapasztalataink átadása az egymástól tanulás céljából. 

Gyakorlati műhelymunka.Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, kreatív-alkotó 

kikapcsolódás, lelki feltöltődés a magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

Aktuális feladatok 

 

 

 

 

Karcag, 2019. 06. 11.                                                              

 

 

Nagy Tiborné 

szakmai munkaközösség vezető  
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3.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

PEDAGÓGUSOK BESZÁMOLÓJA 
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Beszámoló a Zöldfa úti óvodában végzett 

Szociálpedagógiai tevékenységek alkalmazásáról a 

2018/2019-es tanévben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Csapóné Horváth Marianna 

óvodapedagógus-szociálpedagógus 
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A 2018/2019-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 7 nemzeti kisebbségi nevelésben részesülő gyermek került a csoportba. 

Egy gyermek bölcsödéből,  hat 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 18gyermek nemzeti kisebbséghez tartozik, ebből 14gyermek 

halmozottan hátrányos helyzetű). Az arányok ilyen eltolódása miatt szükségessé, 

folyamatossá 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 két 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. 
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- Védelembe vett gyermekekre való nagy oda figyelés, folyamatos támogatása a 

szülőknek, tanácsadás. 

2. Életvitelbeli változások javaslása, tanácsadás 

- Éjszakai alvásproblémák jelentkezése - televízió, tablet, telefon – használata miatt. 

-    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. 

5.  A HHH-s és veszélyeztetett gyermekek még nagyobb figyelemmel kísérése. 

6.Családsegítő - Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás, az alapellátásban 

gondozott és védelembe vett gyerekek óvodai jellemzésének elkészítése. 

7. Családlátogatások, környezettanulmányok. 

8. Nevelésbe vett gyermekre nagyobb odafigyelés, konzultációa szülővel, a 

kapcsolattartóval, gyámmal a gyermekviselkedésével, 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 az évben a gyermekek jól kijöttek egymással, ritkán alakult ki konfliktus helyzet 

közöttük. Az esetlegesen felmerülő problémákat próbáltam kulturált módon megoldani, 

megoldatni. Pozitív minta nyújtásávalsikerült a kultúrájukból adódó viselkedésüket, 

megnyilvánulásokat, elfogadhatóvá tenni a csoport számára. A szülőkkel való beszélgetések, 

a közös programok, illetve a nyitottsággal, bizalommal való odafordulás is segített ennek az 

elérésében a társammal együtt.A cigánygyerekek és szüleik, az év folyamán egyszer sem 

éreztették, a magyar szülőkkel, 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. 
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Az óvodai dolgozókkal, munkatársaimmal való közvetlen kapcsolat kialakításával is erre 

törekszem, sok segítséget, támogatást kapok tőlük. Szívesen végeznék erre irányuló 

tanfolyamot is. 
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Környezeti nevelő munka értékelése csoportomban 

2018/2019- es nevelési évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háló Éva 

óvodapedagógus 
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Nevelő munkám vezérfonalának a környezeti nevelés szokásalakító, személyiség formáló 

szerepét tekintettem. A gyermekek kapcsolatát az érzelmei határozzák meg a környezettel és 

az abban élőkkel. A környezeti nevelés nem más, mint maga az óvodai mindennapok. 

A harmóniát sugárzó esztétikus környezetbe a gyermekek örömmel érkeztek. A csoportszoba 

kialakítása (kuckósítás) az egyén számára félrevonulásra kínált lehetőséget, egy-egy 

játszócsoportnak pedig védettséget biztosított. A visszailleszkedés és az új gyermekek 

beszokatása után kezdtem a környezetre figyelő, óvó magatartási és cselekvési szokások 

alakításához. Sikerült pozitív érzelmi viszonyt kialakítani a természeti és társadalmi 

környezet iránt, a csoportomba járó gyermekekben. A természet szeretetére, az élők 

tiszteletére nevelés terén még néhány kisgyermeknél a továbbiakban is figyelmet kell 

fordítani. A tapasztalat szerzés útja az együttes, mikro csoportos illetve önálló tevékenykedés 

volt. Munkám során a környezetkárosító tevékenységek észrevetetésére is hangsúlyt 

fektettem. Így sikerült megalapozni a gyermekekben a velük szembeni elutasító magatartást. 

Ha értelmetlen növény és állat pusztítást tapasztaltak társaikat figyelmeztették, a nem 

kívánatos viselkedéstől elhatárolódtak, jelezték a felnőtteknek. 

A természetsarok kialakításánál törekedtem arra, hogy többféle megfigyelésre, 

tevékenykedésre, vizsgálódásra kínáljon lehetőséget. Évszaktáblánkon folyamatosan jelöltük 

a hónapokat, napokat, időjárást, segítve az időbeli tájékozódást gyermekeinknél. Az 

akvárium lakóiról, az achát csigákról, botsáskákról való folyamatos gondoskodás során a 

felelős kisállat tartás alapozódott meg. Örömmel számolt be néhány gyermek, hogy 

ajándékba kisállatot kért. (szülői szemléletmód formálás, kölcsönös megerősítés) 

A növényápolás, kertgondozás, udvarrendezés rendszeresen visszatérő tevékenységünk. A 

környezetükért tenni akaró emberekké úgy válnak, ha a legfogékonyabb korban engedjük 

őket tevékenykedni. Ezen alkalmak a környezeti tapasztalatszerzésen túl jól szolgálták a 

szervezet edzését, a kerti szerszámok helyes, biztonságos használatát gyakorolhatták, 

kooperációra késztette őket és kiváló lehetőséget kínált a testi képességek fejlesztésére. 

A madarakról való felelősségteljes gondoskodásra nagy figyelmet fordítottunk (folyamatos 

etetés itatás) napi megbízatást jelentett egy-egy gyermeknek. Etetőink leggyakoribb vendégei 

voltak: széncinkék, zöldikék, tengelicek, verebek, házi és kerti rozsdafarkú, balkáni gerlék, 

feketerigók. A gondoskodást tavasszal hangos madárdallal köszönték meg. 

A Legszebb konyhakert projekt résztvevői vagyunk. A betakarítás során a munka 

értékteremtő voltát tapasztalhatták meg. A munka becsülete, tisztelete úgy alakul ki, ha 

megtapasztalják annak nehézségeit, fáradalmait. 

Az egészség megőrzés érdekében késő ősztől kora tavaszig gyógyteákat fogyasztottunk, 

majd bodza virágból készítettünk üdítőt. Heti egy alkalommal gyümölcsnapot tartottunk, így 
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gondoskodtunk a megfelelő vitaminpótlásról. A szükséges alapanyagokat a szülők 

biztosították. 

A takarékosságra nevelést fontosnak tartom munkám során, hisz a fenntarthatóság érdekében 

elengedhetetlen egy másfajta szemléletmód kialakítása gyermekekben, szülőkben. A Játszd 

újra kiállítást megelőzően munkadélutánt szerveztem. A résztvevő családok kreatív, ötletes 

tárgyakat- játékokat készítettek. Tapasztalatom szerint egyre többen kapcsolódtak 

felhívásunkhoz. A kiállítás után napi játékukban sokáig használták az elkészített eszközöket 

gyermekeink. 
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SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG 

A 2018/2019-es 

Nevelési év értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Kis Anikó Krisztina  
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Óvodapedagógus 

Szakirányú Gyermektáncoktató 

A 2018/2019 – es  nevelési évben  óvodámban,  saját csoportomban /SÜNI/, és 

alkalmanként, egyéni érdeklődés alapján óvodaszinten terveztem 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. 
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 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 (Krácsony, Farsang) 

 A gyermekekkel közösen zenei eszközöket készítettünk, 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. 

Alkalmak, lehetőségek munkám bemutatására: 

ŐSZI  Ünnepkör:  VÁSÁRI FORGATAG óvodánkban-2018 október  óvodaszintű 

gyermekek,óvónők 

Táncház   :gyermekek, óvónénik szülők, nagyszülők 

TÉLI Ünnepkör :   FARSANG: Sünicsoport ,  Népi játék, Gyermektánc 

TAVASZI Ünnepkör:  Játszók kezdete  Süni csoportos gyerekek,  óvonénik 

                                     Március 15.-e:  Katonadalok, Katonanóták, indulók… Süni csoport 

Húsvétoló : TÁNCHÁZ  :   ,gyerekek,  óvonénik 

                                     Udvari szabad játék : mozgásos játékok,  népi játékok 

                                                                      Óvodaszinten,  érdeklődő gyerekek 
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NYÁRI Ünnepkör: Gyermeknap keretében  TÁMCHÁZ vezetése óvodaszinten ( 

Zeneiskolások műsora zárásaként 

PÜNKÖSDI  népi     gyermekjáték , játékfűzés , TÁNCHÁZ  óvodaszinten 

Tervek, lehetőségek a jövőben: 

 

 Gyermektánccal való ismerkedés óvodaszinten 

 Népi játékok bővítése, a gyermekek tánctudásának bővítése 

 Bemutatkozási lehetőségek kihasználása 

 Szakmailag színvonalas munkára törekszem 

 2019 őszén vásári forgatag keretében népi játékok, játékfűzés 

 Karcagi népi gyermekjátékok becsempészése a munkatervbe 

 Középső csoportos gyermekeknek gyermektánccsoport beindítása. 
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Fejlesztő pedagógiai foglalkozások éves beszámolója 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Készítette: Kunné Nánási Mónika 

                                                                                            Fejlesztő pedagógus 
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Fejlesztő pedagógiai tevékenységemet 2018 szeptemberétől a Táncsics krt. 19 – es 

óvodában, a székhely Táncsics krt. 17. óvodában és a Takács Péter úti óvodában láttam el, 

majd 2019. január 15-től kezdődően a Kuthen úti óvodában is én láttam el fejlesztő 

foglalkoztatásokat. 

A fejlesztési terv összeállításakor elsődleges szempont volt a Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi tagintézményének szakértői véleménye és fejlesztési javaslata, 

valamint a gyermekek egyéni, mérő, értékelő, fejlesztő lapja, melyet az óvodapedagógusok 

saját megfigyeléseik alapján töltenek ki a gyermekekről évente két alkalommal.  

Mindezek tükrében 2018 szeptemberétől 5 fő alkotta a fejlesztő csoportot a Táncsics 

krt.- i óvodákban és a Takács Péter úti óvodában, majd ez a létszám 2018 novemberében 

emelkedett 1 fővel a Táncsics krt. 19-es óvodából, 2018 decemberében csökkenés 

következett be 1 kisfiúnál megszűnt a BTMN diagnózis. 2019 januárjától ismét emelkedett a 

létszám 5 fővel a Kuthen úti óvodából, és 2019 áprilisában ismét változott, mivel a Kuthen 

úti óvodában kettő kisgyermeknél 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. D. E. Zs. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

heti 3 óra, majd 

2019 áprilisától 

heti 1 óra 

4. B.B  BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

heti 2 óra 

5. V.N. J. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Táncsics krt. 17. 

óvoda 

heti 1 óra 

6. L.L BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Takács P. úti 

óvoda 

heti 2 óra 

7. K. Cs. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 2 óra 

8. L. R. S. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 2 óra 

9. G. Z.  BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 2 óra 

10. Gy. M.  BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 1 óra 
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11. N. R. P. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 2 óra 

12. P. K. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 1 óra 

13. V. Z. BTMN, Tanulási 

nehézség veszélyeztetett 

Kuthen úti óvoda heti 2 óra 

 

A foglalkozások formái: Csoportos és egyéni foglalkoztatási forma. 

A fejlesztés ideje: Kedd, szerda és csütörtök délelőtt 8:00- 9:00. A foglalkozások 

időtartamát rugalmasan kezeltem. Figyelembe vettem a gyermekek terhelhetőségét, 

figyelemkoncentrációját, motiváltságát az adott tevékenység során. 

Kedden a Táncsics krt. 17. és a Takács P. úti óvoda gyermekeit  

Szerdán a Kuthen úti óvoda gyermekeit 

Csütörtökön a Táncsics krt. 19. óvoda gyermekeit láttam el. 

A foglalkozások helyszíne: Táncsics krt. 19. és a Kuthen úti óvoda 

A fejlesztés jellege: napirendbe ágyazottan tervezett. 

A fejlesztés időtartama: maximum 30 –35 perc. 

A fejlesztés területei: 

 testséma- én tudat fejlesztés 

 nagymozgások fejlesztése 

 finommotorika fejlesztés 

 Szem-kéz, szem-láb koordinációfejlesztés 

 Téri tájékozódás, 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 
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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 alakuljanak. Feladatom elsősorban a lemaradások 

csökkentése, részképességek, pszichikus funkciók fejlesztése, valamint a hiányzó funkciók 

pótlása volt. Másodsorban pedig azoknak a tanulási zavaroknak a csökkenése, amelyek a 

viselkedési vagy pszichikus zavarokat okozzák. A gyermekek között jelentős attitűd és 

képességbeli különbségek voltak. A felülvizsgálataik folyamatosan zajlottak a nevelési év 

folyamán, melynek eredményeként 1 kislányomnak az óraszámát csökkentették. 

Az óvodáskorosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás. A 

fejlesztő foglalkozásaim alapját a mozgásfejlesztés (nagy és finom mozgás), testséma, téri 

tájékozódás, valamint az akaraterő, kitartó munkavégzés képességének alakítása és az 

önbizalom fejlesztése képezték. 

A foglakkozásokat igyekeztem heti rendszerességgel megtartani. A gyermekek általában 

csak betegség miatti hiányoztak. Munkakörömből adódóan előfordult, hogy egyéb 

elfoglaltság miatt nem valósult meg 1-1 foglalkozás, de ezeket lehetőség szerint pótoltam.  

A foglalkozás feltételeit mind a kettő helyszínen maximálisan biztosítani tudtam. A 

gyermekek számára biztosítottam elegendő időt a feladatok megoldására, és a 

játékeszközöket is igyekeztem úgy megválasztani, hogy motiválóak legyenek, felkeltsék a 

gyermekek érdeklődését. 

A foglalkozások alkalmával nyugodt, ingerszegény környezetet teremtettem meg gyermekek 

számára, elősegítve ezzel figyelmük összpontosítását az adott tevékenységre, játékra, hiszen 

minél több mennyiségű és minőségű inger éri az idegrendszert annál nagyobb mértékű, 

ugrásszerű változás figyelhető meg a különböző képességek fejlődésében. 

    Mindig ugyanabban a helyiségben, időben tartottam a fejlesztéseket, ez a gyermekeknek 

biztonságot nyújtott. Ez a fajta állandóság nagyban befolyásolta a foglalkozások 

eredményességét. 

Foglalkozásaim során olyan tevékenységeket, játékokat ajánlottam fel a gyermekeknek, 

melynek köszönhetően a fejlesztések sokoldalúan, változatosan valósulhattak meg minden 

részterületre kiterjedően.  

A légkör kialakításánál fontos volt számomra, hogy a gyermekek jól érzék magukat, 

aktívan, örömmel játszanak együtt egymással és velem. A fejlesztő foglalkozások során az 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

260 

 

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 közül 4 kisgyermek óvodai nevelése 

folytatódik tovább a következő nevelési évben is intézményünkben, a többiek megkezdik 

iskolai tanulmányaikat a következő tanévben. Felülvizsgálatot hét kisgyermek esetében 

kértem, melynek adatlapjait a szülők is aláírtak. 
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Fejlesztő pedagógia éves beszámoló 

2018-2019-es nevelési év értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lövei Gáborné 

fejlesztő óvodapedagógus 
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A fejlesztő foglalkozásokat, egy másik tagintézményben (SZIM) vezetem, egy BTMN-es 

gyermekkel az előírtak szerint. Ugyanebben az óvodában április 15-től még egy gyermek lett 

BTMN-es, így évvégére 2 főre emelkedett a létszám.  

A tevékenységeket főképp az irodában tartottam, ezért nagymozgások fejlesztésére nem volt 

lehetőség. 

A terv nagy részét sikerült megvalósítanom, de ezt mindig rugalmasan kezeltem, attól 

függően, hogy haladtunk egyes területeken, milyen hiányosságok bukkantak elő. Főleg a 

megállapított fejlesztési területeket figyelembe véve terveztem meg a tevékenységeket, 

kiegészítve más területekkel, de sok helyen ezek fedték is egymást. 

Március közepén, sajnálatos csuklótörésem miatt egy ideig szüneteltettem a foglalkozásokat, 

melyet a gyermek egyéni naplójában jeleztem is. 

Bemutató foglalkozást nem tartottam. 

A szeptembertől foglalkoztatott gyermekkel nagyon jól haladtunk, szép eredményeket értünk 

el. Bízom benne, hogy mindez segíti őt az őszi iskolakezdés zökkenőmentesebb kezdetéhez. 

Az április óta foglalkoztatott gyermekkel ismerkedési szintre jutottunk el, amely alapján 

kijelenthetem, hogy nagyon sok területen nagy elmaradás mutatkozik nála. Ő még egy évig 

biztosan óvodai nevelésben marad. Valószínűleg jövőre folytatódik közös munkánk. 

A jövő évi tervezésben konkrétabban tudok majd erre alapozni. 
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Fejlesztő pedagógia 

2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Molnárné Oros Csilla 
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Fejlesztő pedagógusi kompetenciámat ebben a tanévben részben saját csoportomban 

kamatoztattam, továbbá fejlesztő pedagógiai tevékenységet a Jókai úti Óvodában 

végeztem. 

A Kinizsi úti óvodában, saját csoportomba 30 fő tanköteles gyermek járt. Az egészséges 

életmód kialakítása, a szocializáció, a szabálytudat erősítése mellett célom volt mindazon 

képességek fejlesztése, melyek szükségesek ahhoz, hogy a gyerekek minél zökkenő 

mentesebben kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.  Arra törekedtem, hogy megkönnyítsem 

számukra az óvodából-iskolába való átmenet nehézségeit. 

Feladatom volt valamennyi részterület, a nagy - és finommozgás, a testséma és téri 

tájékozódás, a percepció (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus) és a verbális képességek 

fejlesztése. 

Mikrocsoprtos foglalkozás keretében 2018 szeptemberétől a Jókai úti Óvodában a tanév 

folyamán 2 fő BTMN-s gyermek ellátását végeztem heti 2 órában. 

A gyerekek a következők: 

- Makai Vanda jogviszonya 2018.10.31-gyel megszűnt.  

- Székely László 

 

Mindkét gyereknél az elvégzett vizsgálatok alapján a diagnózis a következő:  

A gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd – tanulási nehézség 

veszélyeztetett. 

 

A foglalkozások szervezésében, felépítésében irányadó volt 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 Lacika esetében céljaimat kevésbé tudtam megvalósítani, hisz nehézséget 

okozott, hogy a kisfiú beszéde nem érthető és beszéd közben csak magánhangzókat használ. 

Továbbá feladatértése nagyon gyenge, csak rövid ideig koncentrál. Véleményem szerint 

számára nem én voltam a megfelelő szakember. 

 A foglalkozások felépítésénél, a hangsúly a képességfejlesztésen volt, de a játékok 

kiválasztásánál figyelembe vettem a gyerekek meglévő ismereteit, s ezt a foglalkozások 

során próbáltam elmélyíteni.  

Arra törekedtem, hogy a „játék” 

 A tevékenységre ösztönző legyen. (érdeklődjön a gyerek, magas pozitív érzelmi 

állapotot idézzen elő, azaz élvezettel vegyen részt benne). 
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 A gyereket motiváló szükségletekre épüljön (játék, mozgás, információ szükséglet). 

 Kellő mértékben érvényesüljön a képességfejlesztés. 

 Feleljen meg a gyerekek életkori sajátosságainak, az egész személyiség fejlődését 

segítse. 

A foglalkozások ideje alatt törekedtem a játékosság szem előtt tartására. Úgy gondolom, 

hogy a fejlesztő játék alkalmazási elvei fellelhetőek voltak.  

 A játékosság elvének megtartása. 

 A komplexitás elvének érvényesülése. 

A gyerekek tiszteletét, az individuális bánásmódot az alkalmazott módszerek biztosították. A 

foglalkozások alkalmaival az óvodákban fellelhető képesség fejlesztő játékokból válogattam 

a célul kitűzött különböző képességek fejlesztésének megfelelően. 

Törekedtem arra, hogy a gyerekek minél több sikerélményhez jussanak, amely ösztönzőleg 

hat további fejlesztésükre. 

A lehető legtöbbet dicsértem őket, nem akartam, hogy kudarcként éljék meg, ha valami nem 

sikerül nekik. A foglalkozásokat úgy állítottam össze, hogy a fejlesztés fő területei 

fellelhetőek legyenek. Tartalmát tekintve nem sokkal térnek el egymástól, hisz a 

változatosság csak a feladatokban mutatkozott meg. 

Ebben a tanévben nem tartottam mikrocsoportos bemutató fejlesztőfoglalkozást. 

Távlati terveim között szerepel a következő tanévben a BTMN-e gyerek további fejlesztése. 
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Kisgyermekkori befogadó nevelés éves munkatervének 

beszámolója 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péter Lászlóné 

Kisgyermekkori befogadó nevelés 

területén szakvizsgázott óvodapedagógus 
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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 (10 fő), óvodai gyermekvédelmi felelős, gyógypedagógus, 

logopédus és a fejlesztő pedagógus.  

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 két 

féle területet felölelő műhelyekkel (környezeti, anyanyelvi) lehetőségünk nyílott a 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Szakmai Konferenciájának megnyitóján 

„Életképek”című műsorunkkal való bemutatkozásra, mely a cigány kultúra 

autentikus értékeit közvetítette. Különleges felfogású, szemléletű műsorunkban a 

hallásdifferenciálás ritmus, ütemérzékelés és tánc komplex differenciált módon 

valósult meg. Elismerő szavakat, gratulációkat kaptunk. 

 Óvodai csoportjainkban 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 
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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, kollégákkal való konzultációkkal, 

szakember bevonásával, szülővel való beszélgetésekkel történt. Ezen adatok 

elemzésével egyénhez igazodva terveztük a gyermekek fejlesztését, ami a 

szocializációjukat is segítette. 

 Az EFOP-3.1.6.-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkóztatási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” projektbe is folytattam munkámat, melyben 

aktívan és folyamatosan tevékenykedek, mivel ez a projekt 2020-ig tart. 

Tehetséggondozás területén pályázatot írtam, melynek elbírálása jelenleg 

folyamatban van. A Nemzeti Tehetség Program 2018 NTP-OTKP-18 „Gyertyaláng” 

című nyertes pályázatom programját megvalósítottam. 

 „Ez a nap más, mint a többi” óvodai ünnepség megszervezésében, megvalósításában 

jelentős szerepet vállaltam. Mára már jó gyakorlatként alkalmazott 

programtervezetem alapötletül szolgál az ünnepi délelőttnek. 

 Novemberben a Lépésről-lépésre szakmai munkaközösség rendezvényén, ami az 

évek alatt szintén jó gyakorlattá vált, múzeumpedagógiai délelőttön vettem részt. A 

gyermekek identitástudatát fejlesztette, történelmi és szociológiai ismereteiket 

bővítette a komplex témafeldolgozás során. 

 Csoportomban két 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 felelőssel a 

családgondozás kompetenciánkon belül valósul meg. Együttműködtem és munkámat 

segítette Őrsiné Kovács Ilona szociális segítővel. 

Tervek, elképzelések: 

1. Pályázati programban való további részvétel, pályázati lehetőségek kihasználása. 

2. Óvodámban, csoportomban továbbra is a befogadó pedagógia elvrendszerét kívánom 

követni. 

A kitűzött céljaimat, feladataimat megvalósítottam. 
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SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ  

FELADAT ELLÁTÁSI BESZÁMOLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romhányi Sándorné 

tagintézmény vezető 
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Éves beszámoló szempontjai: 

 Megvalósított tevékenységben résztvevők köre 

A MIEÓ Jókai úti óvodájában4 óvodapedagógus, 3 nevelőmunkát segítő 1 közcélú munkás , 

1 fő rehabilitációs közfoglalkoztatott és heti 1 alkalommal fűtő-karbantartó dolgozott a 

2018/2019 nevelési évben.  

Óvodámba 55 gyermek jár, 2 SNI gyermek, 7 cigány származású, 5 fő HHH és 3 fő HH 

státuszú gyermek. (05.31.) 

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 2. éve velünk dolgozó 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 2018/2019 nevelési év nagy kihívás volt óvodámban, hiszen sok rendezvényt szerveztünk 

magas színvonalon, a napi fejlesztőmunka 2 fő SNIés 1 BTMN 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 
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az elmúlt nevelési év tevékenységeit áttekintve vezetőként megfeleltem a szakmai 

elvárásoknak. 

Sikerek: 

 A Bázisintézményi feladatellátás szervezése, segítése vezetői feladatom egyik 

meghatározó eseménye volt. 

- 2018.10.15. Süni csoportban bemutató foglalkozás szervezése a Szolnok városi 

Óvodák vezetői számára 

Győri Erika – Tehetséggondozás vegyes csoportban (2 alkalom) 

- 2018.10.24. Pitypang csoportban bemutató foglalkozás 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Erzsébet - Rajzolás, mintázás, kézimunka eszközrendszere 

vegyes óvodai csoportban  

Szakmai bemutató foglalkozásaink elégedettség mérő visszajelző lapjai nagyfokú 

elismerést mutattak. 

 Pályázatokba való bekapcsolódás szervezési és megvalósítási feladatainak ellátása 

- NTP-HTTSZ-18-0019. pályázati projekt, 

-  KTTT „A hazai és határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő 

szervezetek támogatása” című NTP-HTTSZ-18 

           -  "EFOP-3.2.6-16-2016-00001 - A tanulók képesség kibontakoztatásának  

elősegítése a köznevelési intézményekben.  

 Önértékelési folyamatok, tanfelügyeleti ellenőrzések 

- Szalókiné Kovács Erzsébet önértékelési folyamatának segítése, adatgyűjtőként 

való irányítása 

- Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatának elvégzése, Önfejlesztési terv 

feltöltése 

- Intézményi tanfelügyelet ellenőrzés folyamatának elvégzése, Intézkedési terv 

feltöltése 

 Nagy büszkeséggel tölt el, hogy másodszor is 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 AMI Alapfokú 

Művészeti Iskola pedagógusaival, több esetben működtek közre hétköznapjainkban 

és rendezvényeinken: 

-  Zene Világnapja, Miénk ez a nap! gyermeknapi rendezvényünk, ill. több óvodán 

kívüli rendezvényben is együttműködött a Dúdoló fejlesztőműhelybe járó 

gyermekeinkkel és a műhely vezetőjével. 

 
 

- A Boróka gyermektánc csoportunk 2 alkalommal is bemutatkozott

 
Aprólábak néptánc gála        Kátai Gábor Kórház jótékonysági bál 

 

- Ovigaléria avató – Évszaki hangversenyek 

Az őszi hangversenyünk a Zene Világnapján, a téli a Karácsonyi délutánunkon, a 

tavaszi a gyermeknapon valósult meg. 

 

- Szülői kórusunk 3 alkalommal szerepelt ebben a nevelési évben 

 

 
 

 Rendezvényeink a szülők aktív közreműködésével és elégedettségével valósultak 

meg. 

Kiemelkedik ezek közül óvodai kirándulásunk 

- Most már együtt! év eleji ismerekedés az autómentes napon 
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- 2018.10.06.-án Szarvasra, 

 
-  2019.01.23. Szolnoki Szigligeti Színház Dzsungel könyve előadást néztük meg 

szülőkkel, gyermekekkel. 

 

 
-  2019.06.01.-én évzáró közös kirándulásunk volt Tiszafüred -Örvényre. 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

274 

 

 
Ezen túl az óvodában rendezett programjainkat is látogatták hol többen, hol 

kevesebben. A kevesebb érdeklődő az 1 félévben volt, amikor a 19újonnan érkezett 

gyermekek szülei még nem voltak olyan szinten elkötelezettek az óvoda felé, mint a 

2. félévben.  

 

Nehézségek: 

- A 2. éve velünk dolgozó kolléganővel nem sikerült közös értékrendet kialakítani 

szakmai területen,mely sok feszültségforrást idézett elő – saját döntése alapján 

megválik óvodánktól 

- Többszöri és hosszas hiányzások sok szervezési, irányítási feladatot róttak rám. 

Igyekeztem rugalmasan, önállóan megoldani a felmerülő problémákat, de 1 

esetben segítséget kellett kérnem intézményvezetői szinten a nevelő munkát 

segítők esetében. 

- Óvodapedagógus kolléganő betegségei megnehezítették az éppen akkor aktuális 

rendezvényszervezést, a helyettesítés megszervezését 

- Nagyon sok kiscsoportos gyermekünk érkezett, az óvoda szabályrendszerének 

gyakorlati megvalósítása, bizonyos elemek kötelező jellegének elfogadtatása sok 

energiát igényelt. 

- Óvodánk kevés felnőtt létszáma nem tette könnyűvé rendezvényeink szervezését  

- Nagyon sok a tagóvodai, intézményi rendezvény, melynek megfelelni egyre 

nagyobb nehézséget okoz tagóvodai szinten. 
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 Összegzés 

Az óvodámban végzett vezetői munkámat a gyermekek fejlettségi szintje, a szülők 

visszajelzései és vezetőim szóbeli értékelése alapján megfelelőnek értékelem. A felmerült 

nehézségek megoldása sok hasznos energiát vont el az érdemi munkától. Ennek ellenére a 

feladatokat elvégeztük, amit végrehajtottunk, azt tudásunk legjavával tettük. 

 Tervek, elképzelések a következő nevelési évben 

 

 Az új kolléganőnk szeretetteli fogadása, szakmai munkájának teljeskörű támogatása.  

 Meglévő programjaink megvalósítási időpontjainak racionalizálása 

 Projektterveink felülvizsgálata 
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4.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

AZ ÓVODÁSOK   

FEJLESZTŐ TÁBORÁRÓL 

2019.06.03. – 2019.06.14. 

KARCAGI AKÁCLIGET GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ 

KÉSZÍTETTE: MOLNÁRNÉ OROS CSILLA 
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A Karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő területén tizenegyedik éve szervezünk 

nagycsoportos gyermekeink részére fejlesztő tábort. 2019. június 3-14 között 88 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. Programunkat első héten öt, második héten 

négy nap alatt valósítottuk meg. 

 

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 első héten 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 első héten 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 
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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 napon, az első héten a gyerekeknek a „Szivárvány útvonalon” végighaladva 7 

állomáson kellett játékos feladatokat megoldaniuk. Itt lehetőség volt babzsákkal célba 

dobásra, közben számlálás gyakorlására; csoportos versengésre; puzzle kirakására; dalos 

játékok hallás után történő felismerésére és eljátszására; különböző találós kérdések 

megfejtésére; kakukktojás játék keretében szivárvány színeinek kiválasztására; a szivárvány 

színeinek sorba rendezésére; finommotorika fejlesztésére (gombolás, cipőfűző kötés, zipzár 

felhúzás gyakorlására). 

 

Szerdai napon 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 napon 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. 
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Második héten a hőséget figyelembe véve a gyerekek érdekében érkezésünk után 

tornásztunk, majd tízórai után a gyerekeket egy órahosszára kivittük a strandra. Ezután került 

sor a tervezett tevékenységek, játékok, megvalósítására. 

 

Második héten vendégünk volt Pánti Ildikó néni és Gulyás Ferencné Intézményvezető 

Asszony. Ezen a napon vendégeink voltak az „Esélyteremtő Óvoda” projekt megvalósítóinak 

egyik csoportja, akik a tábor területére szervezték soron következő megbeszélésüket. Így az e 

projektben és a táborban is tevékenykedő kolléganők csak rövid időre estek ki a tábor 

munkájából. Vendégeink nagy érdeklődéssel figyelték 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, Kapitányné 

Zsurzsucz Andrea, Szabó Renáta, Popovicsné Nagy Mária, Gyökeres Éva, Rauschenberger 

Gáborné óvodapedagógusoknak, Láposi Ilonának, Tóth Andrásné nevelőmunkát segítő 

dolgozóknak. 
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Képességfejlesztő tábor ketebében valósult meg az úszás előkészítés, vízhez szoktatás. A 

programot vezették Gyökeres Éva és Popovicsné Nagy Mária óvodapedagógusok. 

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 
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végezzék. Játék: A békák elbújnak a gólya elől a békás tóban. Ha elment a gólya, 

kibújnak a tóból.  

4. Lebegés, siklás. A medence oldalán fogja a gyerek a kapaszkodót, feje kint van. 

Megkérem, emelje fel a lábát, kinyújtott lábát megfogom. Ha ez megy, megkérem, 

tegye bele a fejét a vízbe. Feje a két nyújtott karja között legyen. Álljanak a gyerekek 

szembe a fallal 1,5-2 m távolságra. Ne lépjenek el a lábukkal, csak lökjék el kicsit 

magukat, lehetőleg nyújtott testtel dőljenek el a fal felé, fejük a két karjuk közt 

legyen. Kapaszkodjon meg a medence szélében, a lábát maga alá húzva önállóan 

álljon fel. Úszódeszkával is ugyanígy gyakoroltatom, elől nyújtott kézzel fogják. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a siklás befejezésekor mindkét térdet húzzák fel 

maguk alá, a fejet pedig emeljék felfele. Ha jól megy, lehet növelni a távolságot. 

Játék: a kis „tengeralattjárók” bújjanak át a karikán. 

5. Siklás gyakorlása mélyebb vízben, biztonságos körülmények között, egyszemélyes 

felnőtt kapcsolatban, önként jelentkezés alapján. Úszódeszka használatával. Aki 

bátortalanabb, annak a csípő vagy a mellkas alátámasztásával segítek. A legbátrabbak 

úszódeszka nélkül is megpróbálhatják. Sok-sok dicséret.  

A gyerekek nagyon nagy várakozással és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon. 

Elmondásuk és a szülők elmondása alapján nagy eltérést mutat a gyerekek vízhez való 

viszonya. Van, aki már járt úszó tanfolyamra, van, aki nyári időszakban járt már a fürdőben, 

de olyan gyerekek is voltak, akik még soha nem jártak strandon.  

Napról napra lehetett tapasztalni a fejlődést, a tanultakat gyakorolták a szabad fürdőzés ideje 

alatt is, és büszkén mutatták tudományukat.  

Az úszás előkészítés, vízhez szoktatás megvalósult. A siklást a gyerekek kb. 80 %-a 

megtanulta, végre tudta hajtani.  

 

 

Karcag, 2019. június 17.    

Molnárné Oros Csilla 

         táborvezető 
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5.sz. melléklet 

 

 

„Egy hét a környezetünk védelméért”  

program beszámoló 

 

 

2019. július 1 - július 5-ig 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Készítette:  

                                                                                     Andrási Tiborné 
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„Egy hét a környezetünk védelméért!” program megvalósításáról 

A tábort a Takács Péter úti tagóvodában 2019. július 1. és július 5. között valósítottuk meg, 

29 gyermek részvételével. A programba azok a gyermekek kapcsolódtak be, akik az 

óvodájukban természetismereti tehetségműhelybe járnak, 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 5 

óvodapedagógus vett részt, munkánkat 2 dajka néni segítette. Naponta 6 órában 2 diák 

diákmunka 1 diák közösségi szolgálat keretében kapcsolódott be a programunkba és segített 

a kerékpáros programok során a balesetmentes közlekedésben.  

Óvodapedagógusok: 

 Andrási Tiborné 

 Romhányi Sándorné 

 Kovácsné Fodor Mónika 

 H. Tóth Jánosné 

 Csapóné Horváth Marianna 

Dajka 

 Libor Terézia 

 Magyar Olga 

 

Diákmunka keretében tevékenykedett 2 fő. 

Célunk volt, hogy a nagycsoportos óvodáskorú gyermekek az egy hetes program során 

élményszerű, komplex cselekvéseken, felfedező jellegű játékos programokon keresztül 

megismerkedjenek lakóhelyünk természeti és épített értékeivel. 

Sokszínű tevékenységek biztosításával formáljuk a gyermekek környezettudatos 

magatartását, környezeti kultúráját. A helyszíni megfigyelések során felkeltsük óvodásaink 

érdeklődését a természet iránt, bővítsük akörnyezetvédelmi -, természetvédelmi 

tapasztalatokat, ismereteket.  

Közlekedési kultúra fejlesztése, a biztonságos kerékpáros közlekedés megalapozása, 

megerősítése. 

Feladatunkat előre megtervezett programterv alapján végeztük. A délelőttök során érdekes 

természettudományos kísérletek bemutatását, próbákat, interaktív játékokat, élményszerző 

kirándulásokat, kerékpáros ügyességi vetélkedőt, szerveztünk az óvoda udvarán és a 

természeti értékeket képviselő területekre. 

A délutánt folyamán 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. 
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A gyermekeket 5 csapatba osztottuk.  

Ezzel az volt a célunk: 

 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, hogy minden gyermek megfelelő ellátást kapjanak: 

naptejjel, kullancsriasztóval való lekezelés. 

 

Megvalósított programok 

2019.július 1. hétfő 

 

A gyerekek nagy izgalommal várták az egy hetes programot. A tábor helyszínére kerékpárral 

érkeztek. Közösen fedeztük fel az óvoda udvarát, épületét, elhelyeztük a csomagokat, hogy a 

hét folyamán mindenki önállóan megtalálja a váltóruháját, felszereléseit.  

Az elhelyezkedést követően csapatépítő játékokon keresztül ismerkedtünk meg egymással 

.„Napraforgó” játék volt az első, amit kipróbáltunk ezután pedig egy sapka indult el, amivel 

mindenki bemutatkozott. A játékot követően megbeszéltük a tábori szokásokat, szabályokat, 

a balesetek elkerülése végett a játékok helyes használatát.  

A játék idő alatt a két diáklány, akik egész héten segítségünkre voltak, az udvaron elrejtették 

a csapat szimbólumokat. A gyerekek feladata volt a csapatonkénti puzzle darabok 

megkeresése, végül azok összeillesztése. Így alakult meg az 5 csapat: Ugri - bugri Mókusok, 

Énekes Rigók, Bölcs Baglyok, Zenélő Tücskök, Sündörgő Sünök. A gyermekek örömmel 

viselték a kis csapatszimbólumaikat, kiránduló kendőjüket a tábor ideje alatt. A csapatnév és 

a kiránduló kendő erősítette az összetartozás érzését. 

Tízórait követően a Kováts - Tehetségpont Fizika körébe járó tanulói, Lévainé Kovács Róza 

igazgató helyettes, szakmai vezető irányításával 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.  

A táborozó gyermekek számára az iskolások nagy élményt nyújtottak, miközben példaként 

álltak előttük, hogyan lehet vizsgálódásokat végezni, miért is érdemes tanulni. 
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Köszönetünket fejezzük ki Lévainé Kovács Róza igazgató helyettes, szakmai vezetőnek, 

hogy lelkiismeretes munkájával 3. alkalommal is támogatta a tábori programunkat és a 

diákoknak, hogy szabadidejükben is örömmel adták át tudásukat a kicsiknek. 

Ebéd után a nagy hársfa árnyékéba plédeket tettünk, ahol minden nap pihenés képpen egy 

mesét hallgattak meg a gyermekek. Ezt követően egy próbakört tettünk a kerékpárokkal az 

óvoda környékén, hogy lássuk milyen biztonsággal tudnak kerékpározni a gyermekek. 

Igyekeztünk mindenkit segíteni, odafigyelni a baleset megelőzésre. Első út nagyon jól 

sikerült. A szabályokat minden gyermek betartotta és figyelt a társára, aki előtte vagy 

mögötte haladt egyenletes tempóban. 

A nagy meleg lehetővé tette, hogy vizes játékokat játszunk a gyermekekkel. Nagy élményt 

jelentett számukra. Kellemesen lehűtötték magunkat.  

A nap utolsó közös tevékenysége egy tábori próbatétel volt. A pályákon olyan feladatokat 

állítottunk össze, 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. Természet –és környezetvédelemhez kapcsolódó ismereteiket 

feleleveníthették, bővíthették. 

Öt pályát állítottunk fel: - 

- Akadálypálya kúszás – mászás, várra felmászás 

- Célba dobás 

- Nyomkeresés – állatnyomok keresése, azonosítása 

- Kerékpáros ügyességi pálya 

- KRESZ teszt 

A csapatokon belül a gyermekek csapatkapitányt választottak, aki végig vezette a tagokat a 

pályán. A gyermekek a feladatok megoldása közben segítették, támogatták egymást, nagyon 

figyeltek a csapatkapitányaikra, elfogadták irányító tevékenységüket, a feladatok pontos 

végrehajtására törekedtek. -A csapatkapitány választás minden nap megtörtént. A szerep 

hatására a gyermekekben erősödött a feladat iránti elkötelezettség, feladattudat, az egymásra 

való odafigyelés. - 

Minden csapat tökéletesen teljesítette a feladatokat, melyet csapatok szimbólumával ellátott 

menetlevélen szereplő értékelés is bizonyított.  

Ezt követte az uzsonna egy kis szabadjáték és folyamatos hazabocsájtás.  
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2019.július 2. 

A reggelt, tornával kezdtük amely segítette a közös tevékenységre való ráhangolódást, 

erősítette az összetartozás érzését, egymás megismerését. A mozgásos szabályjátékokon 

mindig nagy örömmel vettek részt a gyermekek, ezen a napon „Szoborjátékot” játszottunk 

zenére majd fogójátékokat játszottunk. 

A tízórait követően az „Ügyeskedj a kerékpároddal” – biciklis vetélkedő mintájára, 

vetélkedő szerveztünk gyermekeknek. Öt pályán kellett ügyességi feladatokat végrehajtani a 

kis táborozóknak, melynek során megmutathatták milyen biztonságosan tudnak 

kerékpározni, feleleveníthették KRESZ tudásukat. Az egyik pályát Tóth Éva rendőr 

alezredes vezette, ahol a kerékpár részeit, a biztonságos közlekedéshez szükséges 

felszereléseket ismerték meg a gyermekek. Majd 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. 

Ebéd előtt, a gyermekek „Rókavadászaton”vettek részt, ahol a gyermekek igyekeztek már 

párosan vagy kisebb csoportokban begyűjteni a rókákat. Nagy öröm volt látni, ahogy saját 

maguk kezdeményezésére csapatokat alakítva gyűjtik a rókákat, a sikert közösen élték meg. 

 

A délutánt nagyon várták a gyermekek, hiszen ekkor volt 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 megfigyelték a terület jellegzetes növényvilágát, a fűszálak között elrejtőzött 

rovarokat, a levegőben röpködő lepkéket, madarakat, a telepített erdő fáit. Kis gyűjteményt 

készítettek a gyermekek a természet adta kincsekből, amelyet örömmel mutattak be a 

szülőknek délután. A Sistak füves területén is játszottunk egy „Rókavadászatot”, ami azért 

volt érdekes a gyermekek számára, mert a „rókák” sokkal nagyobb fűben bújtak el.  

A táborba való visszaérkezés és uzsonna után, a gyermekek vizes játékokkal frissülhettek fel. 

2019. július 3. szerda 

A reggeli találkozást már várták a gyerekek, hiszen most már ismerősként üdvözölték 

egymást. Az elmúlt két nap élményei újabb várakozással töltötte el őket, többen kíváncsian 

kérdezgették mi lesz ma, hová fogunk menni? 

A gyülekezést és a szabad játékot, érdeklődésnek megfelelően az "Indián nap" szelleme 

váltotta fel. Lehetőséget kínáltunk kellékek, jelmezek készítésére. A gyermekek által hozott 

kincses láda tartalmát felfedtük, előkerültek mindazon szükséges dolgok melyeket 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

289 

 

felhasználtunk indián ruha, fejdísz, karkötő, nyaklánc, nyíl, nyílvessző, tomahawk,és bölény 

készítésére. 

A gyermekek örömmel, nagy szorgalommal láttak hozzá a nagy feladathoz. Öröm volt látni, 

hogy milyen sokféle, színes tárgy került ki a kezük alól, milyen kreatívan használják fel a 

rendelkezésükre álló eszközöket. 

Tízórai után, igazi indián zene segítségével indián táborrá vált a környezet táborunk. 

Tábortűz, békepipa, törzsfőnök, sőt a tábor sámánja is jelen volt. Mindenki indiánná 

válhatott, aki az indiánokra vonatkozó szabályokat elfogadta és felvállalta, hogy be is fogja 

taratani. Közös indián tánccal, békepipa elszívásával bélyegeztük meg szövetségünket, hogy 

egymást szeretve, segítve és támogatva élünk a táborban, figyeljük a körülöttünk lévő 

környezetre, természet szépségeit, jelzéseit. Nevet is választottunk kinek - kinek a jellemző 

tulajdonságai alapján. Miután a mozgásos tevékenységekben kifáradtunk kezdetét vette a 

közös főzés, melynek alapja egyenlőre a szárított bölény hús volt. 

A közös játékot követően a gyermekek visszatértek a hiányzó indián kellékeket elkészíteni, 

míg mások mentek „aranyat keresni”, vagy „bölényre vadászni”. 

Ebédelés-tisztálkodás 

Az ebéd után a minden napi mesélés következet a kis indiánok részére. A természetről szóló 

mese ma sem maradt el, melyet rövid pihenés követett. 

A délután célja az "Zenei táborban" élők meglátogatása, kerékpárral. Mindenki magára 

öltötte indiános öltözetét, és fejünkre baseball sapka helyett az indián fejdísz került. Az úton 

sokan megnéztek bennünket, volt aki integet, volt aki mosolygott, és volt egy olyan 

nagymama is aki megjegyezte, hogy ez nagyon csodálatos. A táborlakók nem vettek észre 

bennünket, így elbújva a bokrok között, kúszva, mászva közelítettük meg a táborozókat. 

Nagy indián kiáltással köszöntöttük vendéglátóinkat. 

A Zenei táborosokkal közösen indián ritmuszenekart alakítottunk és vidáman zenéltünk, 

táncoltunk.  Uzsonna előtt az egyik kis tehetséges indiánunk a Dzsungel könyve c.  

musicalből adott elő részleteket (énekelt és táncolt ). Gyermekeket, felnőtteket egyaránt 

elvarázsolta. 

2019. július 4. csütörtök 

Autóbusz kirándulást szerveztünk Berekfürdőbe. Az úti célunk a vizes élőhely felfedezése és 

a gyurgyalag telep felkutatása volt. 

A délelőtt első részében ellátogattunk a gyurgyalag telepre, amelyet igen eldugott helyen 

találtuk meg, tábla is felhívta a figyelmünket a madarak védelmére. A madarak jellegzetes 

hangját már messziről hallottuk. Izgatottan vártuk, hogy ne csak a hangjukat halljuk, hanem 

lássuk is ezeket a csodálatos madarakat. Tapasztalhattuk, hogy akár milyen óvatosan 
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közelítettünk, megérezték a veszélyt, mind a magasban röpködött vagy elrejtőzött a homok 

fal tetején lévő akácosban egy sem repült a homok falba épített fészkéhez. A madarak 

jellegzetes röpképét tudtuk megfigyelni, az erős fény miatt nem láttuk teljesen a madarak 

testét fedő színpompás tollruhát. Az óvodába érkezve az első dolgunk az volt, hogy az egyik 

kisfiú által hozott plakáton megnézzük a gyurgyalag színes tollruháját.  

A délelőtt második felében a belső tavat kerestük fel, ami a horgászok számára egy 

paradicsom. Először megfigyeltük a gyerekekkel, hogy a vízben és a vízparton milyen 

növények találhatók. Hallgattuk a nád susogását, néztük, hogy a szél milyen könnyedén 

mozgatja azokat. Közben felfigyeltünk a nád között hangosan „énekelő” nádi rigóra, majd 

egy hirtelen beröppenő törpegémre, amiből a későbbiekben többet is láttunk. Nagy 

izgalommal figyeltük a cséreket, akik vitorláztak a víz felett, majd hírtelen lecsaptak a 

kiszemelt áldozatukra, az apró halakra. A vízfelszínt figyelve békákat, molnárkákat és 

halrajokat vettünk észre. Mindenki lehasalt a stégre és néztük, hogyan futnak a vízen a 

molnárkák, hogyan úsznak el a riadt békák, és a guppik. Ezt követően mindenki merítő 

szákkal kedvére vizsgálhatta, hogy milyen apró élőlény számára nélkülözhetetlen élettér a 

víz. A tábor legmeghatóbb pillanatát a vízparton éltük át a gyermekekkel. A vizsgálódást 

követően mindenki szerette volna hazavinni az aprócska halakat. Felvetettük, hogy ki, mit 

gondol, mi lenne a halak számára a legjobb megoldás. A gyerekek mind tudták pontosan a 

helyes választ, azonban a döntés többüknek nagyon nehéz és fájdalmas volt. Volt, aki 

elkeseredett, mert annyira szerette volna hazavinni. Hagytuk, hogy mindenki 

elgondolkodjon, mielőtt a döntést meghozza, hogy visszaengedi oda, ahol a legmegfelelőbb 

feltételek között élhet vagy hazaviszi a guppikat. Nehéz döntés volt, de bizonyította, hogy 

kialakult a gyermekekben az állatok iránti szeretet, megbecsülés és a felelősségvállalás, és 

ami a legnagyobb dolog, hogy képesek voltak lemondani arról, amire egyébként nagyon 

vágytak. 

A délutáni program is nagy meglepetést tartogatott a gyermekek számára. 

A Dániel Farmra két csapatban érkeztünk lovaskocsival. A farmon nagyon sok élményt 

szereztek a gyermekek. Az állatokat közvetlen közelről figyelték meg, ismereteket gyűjtöttek 

jellegzetességeikről, tulajdonságaikról, a fajták közötti különbségekről. Minden gyermek 

boldogan simogatta a kis borjakat, kecskéket, lovakat, nyulakat, szamarat, és a kutyákat. 

megsimogatták azokat. 

Érdeklődve hallgatták a gazdát, aki érdekes történeteket mesélt az állatokról, milyenek 

voltak pici korukban, hogyan gondoskodnak róluk, melyik állatra mi jellemző. Az 

állatgondozó bevonta a gyermekeket az etetésbe, ezáltal megtapasztalták a kis táborozók, 

hogy milyen érzés az állatokról gondoskodni, megtanulták, hogy mi a különbség a széna és a 

szalma között, melyiknek miért van szüksége az állatoknak. 

A kedves fogadtatást tetőzte a saját készítésű sajt és almalé kóstolása. A sok élménytől 

jelentkező fáradságot farm területén lévő játszótér feledtette, amelyet boldogan vettek 

birtokba a gyermekek.  
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Végezetül az élmények feldolgozásaként egy kis játékban is részt vettünk. Totó és találós 

kérdésekre kellett válaszolni minden csapatnak. Az első helyen két csapat is végzett is 

minden résztvevő egy nyakba akasztós kulcstartót kapott.  

Ezen a napon nagyon sok élményt és tapasztalatot szerezhettek óvodásaink a természetről, 

hogyan kell helyesen viselkedni, milyen emberi tevékenységgel tudjuk védeni az állatvilágot. 

2019. július 5. péntek 

Utolsó nap jó ismerősként és barátokként üdvözölték egymást a gyerekek. A szülők 

elmondása szerint korábban feküdtek, és nehezebben ébredtek a táborozók. A sok játék, 

élmény, próba, tapasztalás, bizony kicsit fáradtabbá tett mindenkit. 

Rövid szabad játék után, elfogyasztották a tízórait, majd minden gyermeket felkészítettünk a 

az erdei kirándulásra:naptejet, és szúnyogriasztót használtunk, megbeszéltük, hogy mi 

kerüljön a hátizsákba, mire lesz szükség a kirándulás során. A kerékpárokkal elindultunk a 

"Lombkorona sétányhoz". Az úton nagyon fegyelmezetten, a felnőttek instrukcióit követve 

közlekedtek a gyerekek. Miután megérkeztünk „Mit üzen a természet?” játékon keresztül 

elevenítettük fel a gyermekekkel, hogyan kell vendégként viselkedni a természetben, mire 

kell ügyelni, hogyan nem zavarjuk meg a természet nyugalmát.  

A Lombkorona sétány bejáratát átlépve boldogan hallottuk, ahogyan a gyermekek 

rácsodálkoznak az elénk táruló erdő szépségére, igazi „AH” élmény volt számukra. 

Esőűző játékon keresztül: érzelmileg ráhangolódtunk az élmények befogadására. 

A futópálya egyik ösvénye elvezetett bennünket a játszótérre, melynek egyik része alkalmas 

volt arra, hogy egy madár hangversenyen vegyünk részt. 

"Madárhangok"  Megfigyeltük, és megneveztük  az ott élő madarak hangját. 

" Mit üzen a kismadár?" Vállalkozó gyermekek fütyüléssel madárhangokat utánozhattak, ill. 

találhattak ki. Nagyon ügyesen, kreatívan oldották meg a feladatot. 

„Fák. melyek körül vesznek bennünket" Előre kijelölt hét fa összehasonlítása, becsléssel, 

méréssel, magasság, vastagság stb. A gyermekek izgatottan vettek részt a felfedezésben, 

problémahelyzetek megoldásában. A mérések közben döbbenten tapasztalták, hogy a magas 

tölgyfákhoz képest milyen parányiak. 

Érdekességek felfedeztetése, kérgen, levélen, fa törzsén. 

Játszótér birtokba vétele!„Séta a lombkoronák között" A sétány adta lehetőségek 

kihasználása, kipróbálása, nézelődés, rácsodálkozás a természetre, megfigyelés, beszélgetés, 

a séta során kínálkozó feladatok, kirakok megoldása, élmények meghallgatása. 

„Egérkereső"A táborban munkánkat segítő diáklányok a játszótér területén elrejtették a 

kartonból,és anyagból készült egereket. Lelkesen ment a keresgélés, intenzíven és gyorsan 

vetették bele magukat az egerek hollétének felkutatásába. Csapatokként gyűjtöttek és a 

végén közösen számláltuk meg, melyik csapat mennyit tudott összegyűjteni. 

Ezután felvettük a hátizsákokat, baseball sapkákat, majd a kerékpárokat és a idevezető  úton, 

visszatértünk az óvodába, azaz a tábor helyünkre. 

Ebéd után rövid pihenés után minden csapattag a vezetőjével együtt elvonult és 

előkészítették a táskákat, hátizsákokat a tábor zárásra, hazabocsájtásra. 
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A szabadjátékot követően, táborozó utolsó közös játékot szerveztünk 

"Edó néni azt mondta", " Fúj, fújfúj a szél", "Labda gurul, ülj rá gyorsan!", " Pár alkotás 

instrukció alapján, ill szám szerint"," Labda terelgetés lepedőn" " Közlekednek az autók - 

lámpa irányítással" 

Tábor zárás: „Miért volt jó ,hogy itt  voltatok?”, „Kinek mi volt a legkedvesebb élménye?” 

„Hogy érezte magát az elmúlt napokban?” 

A játékok után letelepedtünk a plédekre és minden egyes gyermeknek elmondtuk, miért volt 

jó ,hogy itt  volt a táborban, megbeszéltük kinek miért volt jó hogy itt lehetett. 

A megbeszélést vidám hangulatú indián zenével kísért közös tánccal zártuk. 

Nagyon tartalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. Sok élményt, ismeretet, tapasztalást 

egyént és közösséget formáló lehetőséget biztosítottunk a gyermekek számára. 

Az egy hetes program mit nyújtott a gyermekek számára? 

 A lakóhelyünk természeti értékeinek felfedezését. 

 Kíváncsiságuk, felfedező vágyuk felkeltését, fenntartását. 

 Tapasztalás és tevékenységeken keresztül történő tanulást. 

 Állatok iránti szeretet, tisztelet, állatok védelme. 

 Nem elegendő az élőlényeket védeni, fontos az élőhely védelme. 

 Felelősségteljes döntéshozatal. 

 Az ember és a természet közötti harmónia fontosságának megtapasztalása. 

 A kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése. 

 Egymásra való odafigyelés. 

 A megszokottól eltérő környezetben való tájékozódást. 

 Egy új közösségbe való beilleszkedés, együttműködés lehetőségét.  

 Problémaérzékenységet, problémamegoldást. 

 Új barátságokat.  

  

Hisszük és valljuk, hogy a gyermekek akkor lesznek képesek a természetet és a környezetet 

óvni és védeni, ha kisgyermekként tevékenységeken, programokon keresztül felkeltjük az 

érdeklődésüket.  

Köszönjük intézményvezetőnknek, hogy ebben az évben is lehetővé tette, hogy ebben az 

évben is megszervezhettük az „Egy hét a környezetünk védelméért” egy hetes programot, 

melyet erkölcsileg és anyagilag is támogatott. 

Karcag, 2019. július 11. 

 

 

 

                                                                                     Andrási Tiborné 

program felelős 
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6.sz. melléklet  

 

Kézműves alkotó tábor 

értékelése 

 2018/2019 nevelési évre 

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 

 A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”  

(Goethe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Készítette: Nagy Tiborné  

                                                                                  tábori program vezető 
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 A kézműves alkotó tábor helyszíne volt a Madarász Imre Egyesített Óvoda Székhelye, 

Táncsics krt.17. sz.A megvalósítás időpontja 2019. 07 01.tól- 2019.07. 05.-ig,7-17 óráig. Az 

alkotó táborba 30 fő kisgyermek jelezte részvételi szándékát.A kézműves alkotó táborban 

ténylegesen 27 fő kisgyermekek vett részt. 5 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 

1közfoglalkoztatású dolgozó és 3 diák segítette a táborban folyó munkát, diákmunka 

keretében. 

Óvodapedagógusok:   Ábrahám Anett 

Nagy Tiborné  

Mándi Katalin 

Szarka Péterné 

Vadainé Boros Beáta 

Pedagógiai asszisztens:                     

Bede Ágnes 

Kovács Imréné 

Közfoglalkoztatású dolgozó: Bíró Zoltánné 

 

Diákokmunka keretében 3 fő 

E nevelési évben 5. alkalommal került megrendezésre a tábor, melyre nagy várakozással 

érkeztekhétfőn reggel a gyermekek, szülők és a pedagógusok egyaránt. Az érkezés kezdeti 

bátortalanságát ismerkedő, közösségi játékokkal oldottuk, melyek vidám hangulatot, mosolyt 

varázsoltak mindenki arcára. A felnőttek és gyermekek bemutatkoztak egymásnak, 

megbeszéltük a táborban élő szabályokat, az első nap reánk váró programok,tevékenységek 

tartalmát. A tábor időszakában ez napi rendszerességgel így történt. A játékokban való 

önfeledt aktív részvétel nagymértékben segítette a gyermekek csapattá válását,már első nap 

új barátságok szövődtek. Az önfeledt kikapcsolódás, az aktív pihenés, a csapatépítő játékok, 

kirándulások a tábori program szerves részei voltak a hét folyamán. A viselkedési formák 

alakulását, a szocializációt, az önismeretet,önállósodást egyaránt fejlesztette a 

gyermekekben. 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. A kézműves munka, forgó rendszerben 

csoportbontásban egyéni választás alapján kötetlen formában zajlott. 

Első nap több modern technikával ismerkedtek a gyermekek, melyek újszerű és izgalmas 

feladat elé állították őket, felkeltette érdeklődésüket. A mozaik hatású festmény készítése 



 

Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2018/2019-es nevelési év 

 

  

299 

 

nagy élményt jelentett a gyermekeknek. A minták és a színek megválasztásával 

kibontakoztak elképzeléseik, önmegvalósításuk teret kapott. A tájkép festés akvarellel, a 

kavicsfestés a színharmóniák iránti igényességétfejlesztette a gyerekeknek,a kéz és ujjak 

finommozgása, ecsetkezelésükfejlődött.Az akvarellfestékkel való alkotás igazi élményt 

nyújtott a gyermekeknek, a festék élénk színei alkotóvágyukat erősítette, a szépre való 

érzékenységüket fokozta. Az újrahasznosítás jegyében gombok felhasználásával egyéni 

elképzelés szerint képet alakítottak ki a gyermekek. Sok eredeti, nagyon ötletes, alkotás 

született, melyek tükrözik a táborban résztvevő gyermekek produktív gondolkodásának, 

kreativitásának fejlettségét. A modern technikák keretében sóképet alakítottak ki 

ragasztással, majd festéssel. Többen önállóan, egyedi produktumokat hoztak létre, egyéni 

képességeikhez mérten kevés támogatást, segítséget igényeltek a gyermekek. Az elkészített 

figurák festéséhez szükséges száradási idő kivárása türelmüket erősítette. 3 dimenziós képet 

színezhettek filctollal, mely technikában színkombinatórikájuk,belelátó képességük, 

térlátásuk, finommotorikájuk fejlődött.Képzeletük működött, kísérletező kedvük 

fokozódott.A gyermekek színérzéke, esztétikai érzékenysége formálódott. Újrahasznosítás 

jegyében textilképek készültek.A gyermekek látási tapintási érzékelése fejlődött, manuális 

készsége erősödött.A technika az olló használat további erősítését, a kreativitás, a szín és 

formaképzet fejlesztését célozta. Kreatív, esztétikus, egyedi produktumok születtek. A 

körmöcskévela különféle színű pamutgombolyagokból csodaszép, fonott karkötőket, 

nyakláncokat készítettek a gyermekek. E tevékenység nagy kitartást és elmélyülést kívánt 

tőlük. A gyermekek koncentráló képessége sokat fejlődött.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 alkotásaiban. Meglepetésként „tábornyitó” zenés gyermek műsorral 

kedveskedtünk a táborban résztvevőknek melyet Karcagi Nagy Zoltán és Andy 

előadóművészek támogatásával tudtunk megvalósítani. A nap lezárása önfeledt és vidám 

hangulatban telt, a gyermekek és felnőttek örömére.    

Kedden újabb modern technikával ismerkedtek a gyermekek. A decoupage fogásait 

sajátíthatták el. Egyéni elképzelésük szerint agyagcserepeket díszíthettek. A szép iránti 

nyitottságuk, igényességük, esztétikai érzékenységük alakult. A munkafolyamat 

sorrendjének követése által szerialitásukfejlődött, ollóhasználatuk erősödött. A délelőtt 

gazdagító programmal folytatódott. Vendégeink voltak Tyukodi László népi faszobrász és 

kedves neje Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyékszer készítő népi kismesterek. 

Munkadarabjaikból mini kiállítást rendeztek be nekünk, így alkalmunk nyílt megcsodálni a 

már kész alkotásaikat. Gyermek közeli, kedves személyiségükkel azonnal elvarázsolták a 

gyermekeket, nagy kíváncsisággal vették körül őket, s kísérték figyelemmel mesterségük 

bemutatását. Egymást követően ki is próbálhatták a gyerekek a fafaragást, 

megtapasztalhatták e mesterség nehézségét s egyben szépségét is. A gyöngyfűzési módok 

közül a kisvirágos karkötő fűzését tanulhatták meg az érdeklődők. Hosszan és kitartóan 
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fűzték a gyöngyszemeket az apró kis kezek, nagy boldogság volt számunkra az általuk 

készített ékszer viselése csuklójukon. Igazialkotói élményhez jutottak.  

Célként tűztük ki a népi kismesterségek gazdag világának megszerettetését a gyermekekkel, 

a népi kézműves tudás és örökségátadását, és érzelmi kötődésük erősítését a helyi népi 

hagyományok iránt. Úgy érzem céljaink megvalósultak, hiszen örömmel vettek részt a 

gyermekek a népi kismesterség gyakorlásában.A népi kismesterségek keretében a szövés 

technikáját gyakorolhatták. Papírtányérra fonallal napocskát szőhettek. Az ujjak finom 

mozgása a szövési technika gyakorlásával fejlődött, a szem-kéz koordinációjának 

összehangolása erősödött. Az elmélyült alkotás problémamegoldó képességük mellett 

együttműködésüket is fejlesztette. A gyermekek keze egyre magabiztosabban dolgozott, 

kitartásuk viszont változó volt. Szabad programként homokszobrászat és vasalható 

gyöngyözés, mandala kép színezése is zajlott, mely tevékenységeket a gyermekek spontán 

kezdtek el.A vasalható gyöngyözés újszerű technika volt a gyermekeknek, mely alkalom 

nagy türelmet kívánt meg tőlük. Monotónia tűrésük, kitartásuk fejlődött, a gyöngyök 

sablonra való illesztésével kezük finommozgása sokat alakult. A színek tervezgetése döntési 

helyzetet teremtett számukra, színérzékük, esztétikai érzékük fejlődött.Örömmel 

tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek megtalálta azt a tevékenységet, mely számára 

motiváló erőt adott az alkotáshoz, önkifejezéshez.Délután anyagcsíkokkal tányérba szőttek, a 

tervezés és szövés során kombinációs készségük, alkotó képzeletük, kreativitásuk,türelmük, 

logikus gondolkodásuk fejlődött, szókincsük bővült, míg végül elkészült az egyéni 

produktum.A „virág a vázában” kép készítése az újrahasznosítás jegyében zajlott. A kép 

készítése alkalmat kínált a gyermekek részére az akvarell festékkel való újabb ismerkedésre 

és kísérletezésre. A színekkel és azok árnyalataival való játék során igazi „ AH ”- 

élményként élték meg a gyermekek színkombinációk papírgurigán való megjelenését.A 

gyermekek kreativitása, képzelete, fantáziája szárnyalhatott, képalkotó képességük 

gazdagodott. Lufival festhettek, mely eszköz újszerűsége a festésben, nagyon felkeltette az 

érdeklődésüket.A textilképek készítésének és az agyag cserepek decoupage technikával 

történő díszítésének folytatására is sor került.   

Szerda délelőtt 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. Érzelmileg közelebb kerültek a gyermekek 

a népi hagyományokhoz, kismesterségek helyi értékeihez. Sok új ismerethez jutottak. Ezt 

követően a Kántor Sándor Fazekasházba látogattunk el. A kiállított agyagedények gazdag 

forma és színvilága, díszítése igazi esztétikai élményt nyújtott számukra. 

Lazító programként a múzeumpark játszóterén szabad programot kínáltunk a gyermekeknek, 

mely alkalom nagy örömmel töltötte el őket. Délután az óvoda udvarán folytatódott az 

alkotómunka.Op-Art képet színeztünk olajpasztell krétával,érdekes tapasztalás volt látni, 

mennyire sokszínűen és változatos színvilággal alkottak a gyermekek.A tevékenység során a 
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színérzék, esztétikai érzék fejlesztésén túl a színkombinatorika gyakorlására is újabb 

lehetőség nyílt. Papírtányérból álomfogót készítettek a gyerekek. Az összetett 

munkafolyamat során a kreatív gondolkodás megerősítését nagymértékben segítette, több 

szabad választási lehetőséget kínált az alkotók elé. A felkínált tevékenységben örömüket 

lelték, igazán egyedi, mutatós, esztétikus alkotások születtek. Papírcsíkokkal szőhettek, 

műanyag kanál és flakon felhasználásával szitakötőt készíthettek.A gyermekek újabb és 

újabb ötleteket fogalmaztak meg, melyeket egyénileg meg is valósítottak. Alkotóvágyuk, 

önmegvalósításuk, egyéni tehetségük kibontakoztatása sikeresen megvalósult.  Lufi 

emberkét készíthettek. Igazi élményt, jó mókát nyújtott az óriásbuborékok fújása. 

Csütörtök délelőtt gazdagító programként a városi parkba sétáltunk el. A szabadban, a fák 

által nyújtott hűs, árnyékos területen zajlott az alkotómunka, mely kellemes légkört 

biztosított a nagy melegben.Ki-ki az általa legkedvesebb benyomását varázsolta a képre. 

Alkothattak filctollal, színes ceruzával, aszfaltra krétával. Az újszerű olajpasztell technika 

használatával is ismerkedtek a gyermekek. A gyermekek képi szabad önkifejezésének, 

feldolgozási képességeik gazdagításának, kreativitásuk, személyiségük komplex 

fejlesztésének kiváló lehetőséget nyújtott a program és helyszíne. Önálló látásmódjuk 

alakult,alkotásaikban egyéni módon jelenítették meg élményeiket, elképzeléseiket. Lazító 

programként a játszótéren töltöttünk egy kis időt. Ebéd után egyik kis táborlakónk 

szülinapját is megünnepeltük.A délután további részében modern technikák 

megismerésének, gyakorlásának lehetőségét biztosítottuk a gyermekeknek. 

Festékcsurgatással elkészültek a virágos rét alapjai, mely képalkotási mód nagyon újszerű és 

élményt nyújtó volt a gyermekeknek.A lecsordogáló festékfoltok látványa képzelőerejüket, 

belelátó képességeiket serkentette. A képalkotás, a festési technika új módja a gyermekek 

feldolgozási képességét gazdagította.Az újszerű festési mód igazi kihívást jelentett a 

gyermekeknek, kíváncsivá tette őket.Több gyermek magabiztosan, határozott elképzeléssel 

látott hozzá az alkotáshoz, elmélyülten festettek. Néhányan nem éreztek elég bátorságot a 

tevékenységhez és csak megfigyelőként jöttek az asztal köré. Porcelángyurmába 

nyomathagyással díszítettek, mely technikához az növényeket a parkban együtt gyűjtöttük 

be.Szem-kéz koordinációjuk, manuális készségük erősödött, alkotó képzeletük gazdagodott, 

fejlődött. Tréfás óriás cápás képet festhettek.Vidám hangulatú alkotótevékenység alakult ki, 

a gyermekek jól érezték magukat festés közben. Egymásnak ötleteket adtak, segítették 

egymást. Nagyon sok ötletes, színekben gazdag kép született.Az elkészült alkotásoka 

gyermekek kreativitását tükrözik. A gyermekek kompozíciós készsége, finommotorikája 

erősödött, képalkotó képességük e technikával gazdagabbá vált. Gazdagító programként 

Pinczésné Soós gyöngyi népi iparművésszel népi babát készíthettek a gyerekek textilből.E 

technika nehéz volt számukra és egyben érdekes is. A gyermekek döntési képessége, 

önismerete fejlődött, az öndifferenciáló feladatválasztással a gyermekek tehetségfejlesztése 

mélységében gazdagodott. 

Pénteken újabb népi technikával ismerkedhettek. A nemezelés rejtelmeibe mélyülhettek el a 

gyermekek. Bátran, alkotó módon alkalmazták a megismert technikát,az alkotásban 
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örömüket lelték, jól érezték magukat a tevékenység közben. Kitartásuk, monotónia tűrésük 

fejlődött. A nemezlabdák elkészítésével igazi alkotói élményhez jutottak a gyermekek. 

Olajpasztellel bedörzsölési technikával képet készíthettek. A színek megválasztásával 

színkombinációs készségük, esztétikai érzékük fejlődött. Az újrahasznosítás jegyében újabb 

technikával, a flakon madár készítésével ismerkedtek a gyermekek. Nagy örömmel kezdtek 

hozzá a figurák díszítéséhez a gyermekek. Boldogan forgatták a madarakat, méltán büszkék 

voltak alkotásaikra. Készültek gólyák, kékcinkék, papagájok. Az előző napon elkészült 

alapokra a virágos rétet ábrázoló képeket fejeztük be papírtépéssel kialakított 

virágformákkal. A körlapok tépése kihívást jelentett a gyerekek számára, néhányan 

segítséget igényeltek. A színek variációit ötletesen megoldották, ízléses és kreatív módon 

jelenítették meg a virágokat. Lazító programként délután „Tábori bábszínház” keretében - A 

só - című mesét bábozta el Mándi Katalin óvodapedagógus, nagy élményt nyújtva ezzel a 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A mesét követően kézbe vehették a bábokat, 

közelről is megcsodálva a mese szereplőit, a mese hátterét. A délutánt táborunk utolsó 

napján a kedves szülőkkel közösen tevékenykedve zártuk. Az újrahasznosítás jegyében 

„joghurtmanót” készíthettek a gyerekek a szüleikkel, papírból pillangós karkötőt díszíthettek. 

A gyerekeknek közös alkotás nagy élményt jelentett. Önfeledt hangulatban telt a délután, 

többen aktívan bekapcsolódtak programjainkba. 

A hét során csodálatos munkák sokasága díszítette az óvoda udvarát és előterét. 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.Csoportonként, forgó rendszerben alkothattak, önállóan megválasztva ki-ki mely 

tevékenységet szeretné kipróbálni. A különböző technikákat kínáló helyszíneken elmélyülten 

dolgoztak a gyermekek, elkészültek egyedi produktumaik. A munkafolyamat alatt 

megcsodálták és örültek saját és egymás alkotásainak. 

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 

agyermekek előrehaladását, fejlődésüket, megadva minden lehetőséget arra, hogy 

kiteljesítsék adottságaikat.A tábori programban résztvevő felnőttek maximálisan 

együttműködve,egymást segítvetevékenykedtek a hét folyamán,elkötelezetten, a 

gyermekekhez szeretettel és tisztelettel fordulva nagymértékben hozzájárultak a tábor 

céljainak sikeres megvalósításához. Jelenlétük biztosította az egyénenkénti odafigyelést, 

támogatást, szükség szerinti segítségnyújtást, az egyéni tehetséggondozást. Hálával és 

köszönettel tartozunk meghívott vendégeinknek, Tyukodi László népi faszobrásznak és 

nejének, Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyékszer készítőnek, Pinczésné Soós Gyöngyi népi 
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iparművésznek, Karcagi Nagy Zoltán és Nagy Andy előadóművészeknek, hiszen önzetlen 

támogatásukkal, jelenlétükkel felejthetetlen és örömteli élményt nyújtottak a tábor 

valamennyi résztvevőjének, nagymértékben hozzájárultak kitűzött céljaink, feladataink 

megvalósításához. A tábori élet mindennapjait folyamatosan megörökítettük,melyeket a 

Facebook közösségi oldalon létrehozott zárt csoportban közzétettük (Kézműves tábor Karcag 

2019), a szülők előzetes hozzájárulásával. Az elkészült alkotásokat a gyermekek haza 

vihették 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 5. alkalommal kézműves alkotó 

táborunk megvalósítását. 
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Tábori életképek 

 

.  
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7.sz. melléklet 

 

 

 

ZENEI TÁBOR  

2019.07.01-07.05. 

Beszámoló 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Molnárné Győri Erika 
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Ideje: 2019. 07. 01- 07. 05-ig 

Helye: Madarász Imre Egyesített Óvoda, Jókai úti tagóvoda, 5300 Karcag, Jókai út 13. 

Óvodapedagógusok, zenei tehetségműhely vezetők:  

Galsi – Nagy Andrea, Nagyné Varga Csilla, Szabó Erika, Kovácsné Vadai Viktória, 

Molnárné Győri Erika 

Nevelő munkát segítők:  

Ferencziné Székely Erika, Györfi Imréné, SzarkánéLódi Zita 

Gyermek létszám: 38fő 

Cél: Inter,-ésintraperszonális képességek fejlesztése, ismeretek bővítése, szélesítése komplex 

élményekkel, tapasztalatokkal. Zenei ízlésviláguk formálása, intonációs képességük, ritmikai 

készségük erősítése.  

Feladat:  

 A tábori élthez való alkalmazkodás elősegítése, a gyermekek bevonásával, a közös 

tevékenységek szabályrendszerének megalkotása.  

 Szocializáció elősegítése. 

 A gyermekek motiválása, aktivitásuk megtartása. 

 Komplex témafeldolgozás megvalósítása játékos formában. 

 Változatos munkaformák alkalmazásával az együttműködés elmélyítése. 

 Zenei képességek fejlesztése, erős,- és gyenge pontok figyelembe vételével. 

 

A zenei tábor harmadik 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 

38 közép-és nagycsoportos gyermekkel kezdtük meg a tábort. Öt óvodapedagógus, zenei 

tehetségműhely vezető irányításával, három nevelőmunkát segítő kolléganőnk, és diák, 

illetve közösségi szolgálatot teljesítő diákok is segítették a munkánkat. Első sorban tábori 
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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. Az öt 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 ellátogattunk a Zeneiskolába, ahol a pedagógusok hangszerbemutatót tartottak 

számunkra, elkalauzoltak bennünket a hangszerek csodálatos birodalmába. Csapatonként 

szemlélhették meg és próbálhatták ki a gyerekek az ütős, és vonós hangszereket. Ezt 

követően éneklésre is sor került. Tartalmas délelőttön vehettünk részt, remélve, hogy egy-két 

gyermek figyelmét és kedvét felkeltettük a hangszeres tanulás elsajátítására. A délután 

folyamán 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. Köszönjük Lór Kerekes Ágnes tagintézmény vezetőnek és kollégáinak, ezt a 

felejthetetlen délelőttöt.  

A héten számos zenei élményekkel lehettek gazdagabbak a gyermekek. Minden nap dalos 

játékkal kedveskedtünk a gyermekeknek, amit szívesen kijátszottak velünk.  

A szerdai napon elsétáltunk a református templomba, ahol megfigyeltük, meghallgattuk 

templomunk akusztikáját és természetesen a hangszerek királynőjét, az orgonát is. Nagy 

örömünkre Székely Éva gimnáziumi tanár és egy volt kedves óvodásunk, Kiss Zsigmond 

fogadott minket. Zsigi zeneiskolai növendék hegedű szakon, de nagyon érdeklődő a zongora 

és orgona iránt is. Először ő mutatta be nekünk az orgona hangját szép játékával, majd 
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Székely Éva tanárnő elméletben is bemutatta ezt a csodálatos hangszert. Közös éneklésre is 

volt lehetőségünk. A gyermekek megtapasztalhatták a templom akusztikus erejét a hang 

hallatán. Felemelő érzés volt az orgonával és a gyerekekkel együtt énekelni.                            

A nagy melegre való tekintettel, a gyermekek örömére megettünk egy fagyit, majd 

visszaindultunk az óvodába. A délután folyamán a táborunkban köszönthettük Fejes 

Lászlóné Gabika nénit és Pinczésné Soós Gyöngyi népi kismestereket. A gyermekek 

megismerhették és kipróbálhatták a csipkézés technikáját és népi viseletes babákat 

készíthettek.  

A negyedik napon ellátogattuk Tóth János fazekas mester műhelyébe, ahol bemutatták 

nekünk a korongozás technikáját, azt a folyamatot, hogy mi képen jutunk el az agyagtól, 

egészen egy gyönyörű használati tárgyhoz. 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.  
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8.sz. melléklet 

 

Beszámoló 
 

 

 

„Kun apróságok”  

Néphagyományőrző tábor 

2019. 07.01-05. 

 

 

 

 

 

Készítette: Szabóné Szentesi Mária 

       Táborvezető 
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Második 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 33 gyermek részvételével, akik 5 tagóvodából 

jelentkeztek.(Csokonai, Jókai, Táncsics 19, Zöldfa, SZIM ) 

A tábori feladatokat 5 fő óvodapedagógus: 

                                 Benéné Kecskeméti Anikó (Csokonai úti tagóvoda) 

                                 Dr. Kozákné Győző Erika ( Kuthen 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) 

2 fő dajka: Házi Gyuláné (SZIM tagóvoda) 

                  Kocsis Mária (SZIM tagóvoda) 

és 1 fő egyéb kisegítő Siposné Orbán Zsuzsanna( SZIM tagóvoda)  

látta el, reggel 7 órától- 17 óráig. 

Ebben az évben nem voltak a táborban diák munkások segíteni. 

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 
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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. Gulyás Zsolt plébános 

4. Koncz Tibor  esperes 

5. Kovács Bence citera 

6. KolostyáknéPljesovszki Zsuzsanna Szentannai Sámuel Szakközépiskola igazgató 

helyettese 

7. Kun József és Péter volt óvodásaink 

8. Mészáros Zsoltné ESSEN Kft. 

9. Dr. Nagy Molnár Miklós Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója 

10. Nagy Katalin múzeumpedagógus 

11. Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 

12. Sál Pál Kun Lovarda 

13. Tóth János fazekas mester 

14. Zsigrainé Simon Erzsébet DATE Kutató Intézet 

 

2018. július 01. 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, akác, 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 élményként 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. Utána elsétáltunk a katolikus templomhoz, ahol a templom belsőt Vargáné Mancika 
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néni mutatta meg és válaszolt a gyerekek kérdéseire, majd Szent István szobrát néztük meg a 

templom kertben. 

A buszhoz sétálva fagylaltoztunk. 

Ebéd után Mátyás király meséket hallgattunk és pihentünk minden nap. A Mátyás királyról 

szóló meséket nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek és az érdekes történetek, jól 

kapcsolódtak a programjainkhoz is. 

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 kézműves tevékenység mellett, mozgásos játékra és néptáncolásra hívtuk a 

gyerekeket. A tánchoz lehetőségük volt népi ruhába öltözni minden gyermeknek, fiúknak, 

lányoknak egyaránt. A zenét a nyertes NTP pályázat eszközbeszerzésén vásárolt erősítővel 

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. 

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, múzeum pedagógus 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 református templomot, az orgonáját, a városunk 

főterét, az ott látható szobrokat és az Angyalos kutat.  

A buszhoz sétálva fagylaltoztunk. 

Délután Pinczésné Soós Gyöngyi népművész a kunhímzéssel ismertette meg a gyerekeket.  

A mozgásos tevékenység keretében ma a gólyalábazást is kilehetett próbálni. 

A mezítlábas ösvény is népszerű volt a gyerekek körében.  
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A nagy hőségben a felszerelt párakaput is szívesen használták.  

Július 03. szerda 

A mai napon tízórai után átsétáltunk a Szentannai Sámuel Középiskolába. Ott szemügyre 

vehettük a különböző mezőgazdasági gépeket, traktorokat, egyet ki is próbálhattunk. 

Láthattunk lekvár főzést és kóstolhattuk az ízletes baracklekváros kalácsot, az aszalt 

gyümölcsöt. Megtekinthettük a száraztészta készítő üzemet is. Sok élménnyel gazdagodtunk, 

köszönet érte a gyakorlatot vezető tanároknak és diákjaiknak! 

Néhány kisfiú megfogalmazta, hogy majd itt szeretne tanulni. 

Délután Bene Péterné Erzsike néni volt a vendégünk, aki a csigatészta készítésébe avatta be 

a gyerekeket. Valamint hagyományos módon lebbencstésztát gyúrtunk és nyújtottunk. 

A tarisznyák készítéséhez is hozzákezdtünk, amit pelenkaöltéssel varrtunk össze és nemzeti 

színű szalaggal díszítettünk. 

Ma a zsákban futás volt az egyik mozgásos elem és diót törhettünk legurulóban egy 

fatönkön, fakalapáccsal.  

Július 04. csütörtök 

Ma echós szekérrel a Bene tanyára látogattunk. Elkísért bennünket egy nyugdíjas óvó néni 

két unokájával, és egy anyuka 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 és az egyesület 3 ifjú tagja lovas és íjász bemutatót is tartott számunkra, 

amit nagy ámulattal néztünk. Láthattuk a korabeli kun harcosok öltözetét és 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 a tarisznyák varrását is. 

Ma kipróbáltuk a karikahajtást és lovas ügyességi versenyt szerveztünk. 

Július 05. péntek 

A mai délelőttöt a DE Karcagi Kutató intézetében töltöttük. Az arborétumban sétálva 

megfigyeltük a sokféle növényt, hallgattuk, lestük a madarakat. Ügyességi játékokat 

szerveztünk a gyerekek számára. A helyi média munkatársa is meglátogatott bennünket. 
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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.  

Először a Kun testvérek tartottak bemutatót ostorpattogtatásból. Utána Kovács Bence 

citerázott és együtt énekelhettük el a megtanult népdalokat. Majd táncházba hívtuk a 

gyerekeket és a szülőket.   

Jó hangulatban zártuk a tábort. Minden gyermek emléklapot kapott és az elkészült 

tarisznyájában hazavihette a héten készített alkotásait. 

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. Délután a testvérek is jöttek és szívesen időztek nálunk. Később is, ha 

találkoztunk, örömmel üdvözöltek a gyerekek és azt mondták milyen jó volt nálatok a tábor. 

A kisebbek azt mondták jönnek legközelebb is.  

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. Köszönjük 

az intézményvezetőjének, hogy ismét megszervezhettük ezt a tábort, és valóra válthattuk a 

terveinket! 

Köszönjük a külső partnereinknek, hogy gazdagították az élményeinket! 

 

Karcag, 2019. augusztus 21.                                         

Szabóné Szentesi Mária 

táborvezető 
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