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Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2020-2021-es nevelési év. Az 
évkezdetről, a koronavírus-járvány harmadik hullámának óvodát érintő 
kérdéseiről, az újraindulásról, a beiratkozásról és a nyári tervekről kérdeztük 
Gulyás Ferencnét, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjét.

INTERJÚ

- Az őszi időszakban a korábbi évek megszo-
kott rendje szerint, ám szigorú intézkedési ter-
vek mellett indult el az óvodai élet. Az intézke-
dési terv nagyon komoly rendelkezéseket tar-
talmazott arra vonatkozóan, hogy a szülőkkel 
hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, milyen 
programjaink lehetnek, milyen óvintézkedé-
sek betartása mellett indulhat el az óvodában az 
adott nap. Minden reggel testhőmérséklet-mé-
réssel, kézfertőtlenítéssel indítottunk és indí-
tunk. Sajnos a novemberi és decemberi időszak-
ban nagyon sok megbetegedés volt az óvodáink-
ban úgy a gyerekeknél, mint a felnőtteknél egy-
aránt. Ahogyan a megfertőződések tekintetében 
emelkedtek az országos számok, ez tükröződött 
az intézményünkben is. Ennél fogva több óvo-
dánk volt, ahol az Oktatási Hivatal rendkívü-
li szünetet rendelt el egy-egy csoportra vonat-
kozóan. Januárban viszont a téli szünet letelte 
után enyhült a helyzet, amely március 8-ig tar-
tott, amikor is egy újabb bezárás következett az 
óvodák életében. 

- Ebben az időszakban valamennyi óvodánk-
ban gyermekfelügyeletet láttunk el annak érde-
kében, hogy a gyerekek a megszokott környe-
zetükben legyenek a saját óvó nénijeikkel, dol-
gozóinkkal együtt, ezért úgy döntöttünk pol-
gármester úrral, hogy valamennyi óvodánkban 
biztosítjuk a gyermekek számára a felügyeletet.  
Elsősorban ennek lehetőségét azok a szülők vet-
ték igénybe, ahol mindketten olyan helyen dol-
goztak, hogy nem volt megoldott a gyermek ott-
honi körülmények közti ellátása. A kezdeti idő-
szakban harminc-negyven gyermek volt, aztán 
a nyitás időszakában, hat hét után elértük a 100-
110 főt is az ügyeleti rendszerben. Amellett, hogy 
a gyermekeket az óvodában elláttuk, biztosítot-
tuk az otthon lévő ovisoknak is a gyermekét-
keztetést, amelyet az étkeztetőnk kicsomagolva, 
egyénenként elkészített, mintegy 200 adagban.

- Fontos volt számunkra, hogy figyelmet fordít-
sunk az otthon lévő gyermekekre is. Egy évvel ez-
előtt hoztuk létre „A karcagi óvodások tarka-bar-
ka perceit” egy közösségi oldalon. Ezen az oldalon 
az óvodapedagógusaink olyan fejlesztési tartalma-
kat osztottak meg, amelyeket a gyermekek otthon, 
a szüleikkel együtt meghallgathattak, megnézhet-
tek, a tevékenységeket, a kézműves ajánlásokat ki-
próbálhatták, a mozgásos tevékenységeket elsajá-
títhatták. Ennek az oldalnak nagyon nagy sikere 
volt és nemcsak az ovisaink szülei körében, hanem 
a vidéken élő családok részéről is. Az óvodapeda-
gógusokon túl, a karbantartóink elsősorban az 
épületek karbantartásán dolgoztak. Ezek a mun-
kálatok a nyári időszakra szoktak esni, de most le-
hetőség nyílt a tisztasági meszelések elvégzésére, 
különféle javításokra, udvarrendezési feladatok el-
látására. A Táncsics körút 19-es óvodában például 
négy csoportszobánk kifestésre került, a mosdóhe-
lyiségek, az öltözőhelyiségek, a folyosók egyaránt.

- Ahogyan mondtam, nagyon nagy létszámmal 
nyitottuk meg az óvodákat. Így aztán úgy döntöt-
tünk, hogy az eddigi szigorú intézkedéseket ki-
egészítve, a szülők nem jöhetnek be az óvodaépü-
letbe, hiszen szeretnénk minél tovább fenntar-
tani azt az állapotot, hogy az ovisok élvezzék az 
óvodai nevelés minden pillanatát. Az Anyák na-
pi köszöntésre ajándékokkal, versekkel, fotók-
kal, videófelvételekkel készültek a gyerekek és az 
óvónénik. Az elmúlt héten valósult meg az intéz-
ményünkben a megyei pedagógiai hetek program-
sorozata, amelyben az óvodáink az eddig kialakí-
tott gyakorlatukból mutattak be online program 
keretében néhányat. Videókkal, fotókkal színesí-
tett, gazdagított előadásokat tartottunk a Csokonai 
úti Óvoda, a Jókai úti Óvoda, a Kuthen úti Óvoda, a 
Táncsics 19-es és a SZIM Óvodának a gyakorlatai-
ból. Bázisintézményként most második alkalommal 
nyertük el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oktatá-

si Hivatalnak a bázisintézményi címét. A követke-
ző hetekben óvodai programjainkat megvalósítjuk 
- Játszd újra kiállítás, Komázó, Túl az Óperencián, 
Madarak és fák napja – óvodai környezetben, jelen-
leg szülők nélkül. Bízunk benne, hogy az óvodai év-
zárók már szülőkkel együtt kerülnek megszervezés-
re. A „Sportolj velünk” sportágismertető, népszerű-
sítő rendezvényünket júniusra tervezzük.

- Az intézményi beiratkozásunkat május 17-18-19-re 
tervezzük. Ennek a részletei hamarosan meg fognak 
jelenni a helyi médiában és az intézményünk hon-
lapján. Ennek keretében lehetőség lesz személyes 
beiratkozásra is, előzetesen egyeztetett időpontban, 
természetesen a járványügyi szabályok betartásá-
val. Lehetőség lesz telefonon, e-mailen is egyeztetni 
az adatokat, hiszen az óvodáztatás azoknak a gyer-
mekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik a harma-
dik életévüket, kötelező lesz szeptember elsejétől.

- Bízunk abban, hogy terveinket meg fogjuk tud-
ni valósítani. A szokásoshoz hasonlóan tervez-
zük a nyári óvodai bezárásokat. Két óvodánkban 
lesz ügyeleti ellátás. A Táncsics 19-es és a Kuthen 
úti Óvodában. Jelen pillanatban az óvoda gazdasá-
gi irodájának, az épületének karbantartása zajlik. 
A gazdasági csoporttal együtt átköltöztünk a Tán-
csics 19-es oviba, és azt követően, ha készen lesz és 
visszamegyünk, akkor pedig elkezdődik az a folya-
mat, amely jelen pillanatban tervben van, miszerint 
a bölcsőde épülete felújításra kerül, és a következő 
évtől két-két bölcsődei csoportot fogunk elhelyez-
ni az óvodáinkban. Ezen kívül pedig szeretnénk, ha 
hagyományos formában meg tudnánk szervezni a 
tábori programjainkat a nyári időszakban.

Brehó Mónika

„Fontos volt számunkra, hogy figyelmet 
fordítsunk az otthon lévő gyermekekre is.”

- Hogyan indul a 2020/2021-es nevelési év? - Hogyan segítették az otthon lévő gyermekeknek 
és a szülőknek a munkáját?

- A beiratkozás hamarosan elindul. Mit lehet 
tudni a részletekről?

- Milyen elképzeléseik vannak a nyárra?

- Április 19-én megnyithattak az óvodák. Mi 
jelenleg a helyzet? Milyen tervek, célkitűzések 
vannak még a hátralévő nevelési évre?- A rendkívüli szünet ideje alatt milyen feladatokat 

végeztek el?


