
 

 

 

 

 

 
 



   
Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  
OM:202329       2019/2020 – as nevelési év 

 

1 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Jegyzőkönyv-jelenlétiív              402-414. 

  

Bevezető  

 

2-5. 

1. Működési terv 

 

 

1.1. Nevelési év rendje 6. 

1.2. Óvodai ellátás a 2020. március 16-tól elrendelt vészhelyzet idején 

1.3. Szünetek időpontja 

7-8. 

8-9. 

1.4. Értekezletek 9-10.  

1.5. Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

11-13. 

2. Fejlesztései terv 

 

 

2.1. Humán erőforrás 13-16. 

2.2. Óvodáskorúak létszámának változása 16-17. 

2.3. Tárgyi erőforrás 18-23. 

2.4. Továbbképzések 23-27. 

2.5. Óvodák kapcsolatai 

 

27-32. 

3. Az intézmény pedagógiai tervének megvalósítása 

 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó törvényi előírásokból 

származó feladatok. 

33-34. 

3.2. Stratégiai tervekből – Pedagógiai Program, vezetői program –   

           származó célok, feladatok 

34-59. 

3.3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 59-61. 

3.4. Pályázatok 61-65. 

3.5. Óvodapszichológiai ellátás 65. 

3.6. Logopédiai ellátás 65. 

3.7. Belső ellenőrzés az intézményben 

3.8. Külső ellenőrzések az intézményben 

 

Összegzés 

 

Elfogadási véleményezési záradék 

65-75. 

75-76. 

 

76-77. 

 

78. 

 

1. sz. melléklet 

Bázisintézményi tevékenység beszámolója 

 

79-82. 

2. sz. melléklet 

Tagintézmény vezetői beszámolók 

83-305. 

3. sz. melléklet 306-367. 

Szakmai munkaközösségek beszámolója 

4. sz. melléklet 

Tábori beszámolók 

 

368-401.- 



   
Madarász Imre Egyesített Óvoda   Beszámoló  
OM:202329       2019/2020 – as nevelési év 

 

2 

 

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 2020-2021-es 

nevelési évben. 

A 2020-2021-es nevelési évben a járványügyi helyzet új feladatok elé állította intézményünk 

vezetését, nevelőközösségünk tagjait, intézményfenntartó önkormányzatunkat. A koronavírus újbóli 

megjelenése a veszélyhelyzet kihirdetését vonta maga után a nevelési év során, mely a köznevelési 

intézmények működésére vonatkozó jogszabályokban realizálódott. Az intézmény működőképessé-

gének fenntartása, a vírus terjedését megakadályozó intézkedések betartása, a szülői igények kielé-

gítése érdekében átgondolt, megfontolt, gyakran naponta változó helyzethez igazodó döntéseket 

kellett meghoznunk. Karcag város vezetésével, Polgármester úrral, Jegyző úrral a döntések előké-

szítése során kapcsolattartásunk folyamatos, együttműködő volt. Megköszönöm Karcag város veze-

tésének, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, intézményünk alkalmazottainak, hogy a járványügyi 

helyzetben helyt tudtunk állni a gyermekek óvodai nevelésében, betartva a szigorított szabályozáso-

kat. 

A feladataink végrehajtásához intézményünk fenntartója az állami költségvetésben biztosí-

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

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

zéseinkhez, feladatainkhoz pályázati lehetőségeket eredményesen használtuk ki ebben a nevelési 

évben is. 

A nevelési év során a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok érintették 

nevelőtestületünk tagjait, intézményi működésünket – pedagógusminősítések, az ehhez kapcsolódó 

pedagógus béremelések végrehajtása. 

 

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 2020-2021-es 

nevelési évben munkatervi céljaink, feladataink kiindulópontjait. 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a tanfelügyeleti ellenőrzések elmaradtak. 

Az intézményi önértékeléseket az Oktatási Hivatal által kiadott egységes útmutató alapján 

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

ken. 

A korábbi években óvodapedagógusaink, óvodásaink Karcag város közéleében, rendezvé-

nyein aktívan vettek részt, ez az aktivitás sajnos a járványügyi helyzet miatt megtorpoant, azonban 

óvodai, intézményi rendezvényeink, ünnepeink, programjaink csoport és tagóvoda szinten szülők 

részvétele nélkül megvalósultak. 

A nevelési év orán zárult azEFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs közneve-

lési intézkedések támogatása „Esélyteremtő óvoda”kiemelt Európai Uniós projekt, melyben végzett 

tevékenységünk alapján intézményünk Módszertani Központtá vált. 

A Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásai lehetőséget teremtettek a tehetséggondozó 

műhelyek munkájának támogatására. 

Intézményünk gyakorlata támogatja a szakmai megújulást, a tehetségek támogatását, az 

esélyteremtést, a hátránycsökkentést.Köszönöm Karcag Város Önkormányzat képviselőtestületének 

támogatását a pályázatok benyújtásához,munkatársaimaktív, magas szakmai tartalmú szerepvállalá-

sát a megvalósítás során. 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként intézményünk szakmai szerepe ebben az évben 

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

kapcsolataink mélyültek, bővültek, a járványügyi helyzetben a programok on-line valósultak meg, 

mely a digitális kompetenciáink fejlődése területén nagy lehetőséget biztosított. 
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A környezettudatos szemlélet óvodai nevelésünket átszövi, hiszen valamennyi óvodánk 

„Zöld Óvoda” címet elnyerte, melyek közül a Zöldfa úti óvoda, Gépgyár úti SZIM óvoda és a Tán-

csics krt. 19. óvodamellett újabb két óvodánk, a Csokonai és a Kuthen úti Óvoda is az „Örökös Zöld 

Óvoda” címet viseli ettől az évtől, a SZIM óvoda Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Zöld Bázisintéz-

ményi feladatokat lát el.  

A munkatervben kitűzött céljaink, feladataink a nevelési év során 2021. március 5-éig meg-

valósultak, március 8-ától a koronavírus járvány miatt szükséges intézkedésekhez alkalmazkodva 

végeztük feladatainkat, alakítottuk működésünket. 2021. március 08-2021. április16 között rendkí-

vüli szünet került elrendelésre, ügyeleti ellátás mellett, melyet valamennyi nóvodánkban biztosítot-

tunk, majd április19-től nyitottuk újra teljeskörűen óvodáinkat. 

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

sei tartalmas szakmai beszámolókat adtak éves tevékenységükről. 

 

Kiemelt célok a nevelési év során: 

 
Ágazati elvárások alapján: 

 2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok felkészülésének támogatása. 

 2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

 Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv alapján 

 

Előző évi ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 Egészséges életmódra nevelés, higiéniai szabályok betartása 

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

sel 

 Pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése 

 

2019-2020 évi elért eredmények alapján: 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátása  

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

Takács, Zöldfa) 

 

Önértékelés alapján: 

 Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített mérési eredmények rendszerének 

kialakítása 

 Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  
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Kiemelt célok megvalósítása 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai el-

lenőrzésekre felkészülés (vezetői, intéz-

ményi) 

Az emberi erőforrások minisztere 23/2021. (V. 31.) EMMI határozata 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 

a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdeké-

ben elrendelt veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 

15/2020. (XI. 26.) EMMI határozat módosításáról 1. pontja alapján a 

2021. évben lefolytatandó országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési 

eljárások lebonyolítását a veszélyhelyzet időtartamára fel kell függesz-

teni. 

A 2020/2021-es nevelési évben pedagógiai – szakmai ellenőrzésekre 

nem került sor a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel. In-

tézményünkben 1 fő- Harsányiné Szabó Ilona pedagógus tanfelügyele-

te és a SZIM óvoda intézményi tanfelügyelete került be a 2021-es 

ellenőrzési tervbe az Oktatási Hivatal által, melyek törlésre kerültek. 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült 

pedagógusok felkészülésének támogatása. 

Az intézmény mesterpedagógusai, szaktanácsadói, az óvodák vezetői 

nagy szakértelemmel támogatták a felkészülés folyamatát a pedagógus 

minősítések során. Tapasztalataik átadásával kapcsolódtak be a minősí-

tési eljárásokonrészt vett pedagógusaink támogatása, sikeres minősíté-

se érdekében. 

 

Pedagógusminősítésben Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítésre 4 

fő óvodapedagógus,Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítésre 6 fő 

óvodapedagógus jelentkezését rögzítettük, s kerültek be az Oktatási 

Hivatal által a minősítési tervbe. 

Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítések: 

2020. szeptember 17-én Erdei Krisztinának, 2020. október 16-án Ba-

lázs Dorinának az előző nevelési évben kihirdetett veszélyhelyzet miatt 

elmaradt minősítési vizsgája valósult meg. 2021. 05. 11-énÁbrahám 

Anett előirányzott minősítési eljárása online formában valósult meg a 

kihirdetett járványügyi helyzetre való tekintettel.  Rapi Angéla Éva 

minősítési vizsgája törlése került, melyre ősszel fog sor kerülni. 

Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítések: 

2020. szeptember 18-ánSzabó Renáta, 2020. október 16-án Mándi 

Katalin minősítési eljárása valósult meg.A kihirdetett járványügyi 

helyzetre való tekintettel online formában valósult meg a minősítési 

eljárása Rauschenberger Gábornénak 2021. február 02-án, Kovácsné 

Fodor Mónikának 2021. február 05-én, Sánta Szilviának 2021. február 

16-án, valamint Kovács Mariann Eszternek 2021. március 05-én. 

 Az ellenőrzésekre való felkészülés időszakában megvalósultak a peda-

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

val.Az eredményeket összegző elemzéseket alapos adatgyűjtő munká-

val készítették el. 

Valamennyi intézményi dokumentum határidőben feltöltésre 

kerültazOH dokumentumfeltöltő rendszerében. 
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Kiemelt cél Megvalósulás 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 

éves ütemterv alapján 

Az önértékelési terv alapján valamennyi pedagógus munkakörben 

dolgozó esetében pedagógus önértékelésre, intézményvezető esetében 

intézményvezetői önértékelésre és az intézményi önértékelésre ötéven-

te egy alkalommal kerül sor.  

2020-2021-es nevelési évben4 fő pedagógus önértékelésére került sor, 

mely során megfogalmazódtak erősségeik, fejlesztendő területeik, s 

elkészítésre kerültek a hozzá kapcsolódó intézkedési tervek. Az önérté-

kelések során az OH által működtetett informatikai felületet használ-

tuk. 

Egészséges életmódra nevelés, higiéniai 

szabályok betartása 

 

A kialakult járványügyi helyzet végig kísérte a nevelési évet. Intézke-

dési terv készült, melyben az ágazati irányítás ajánlásait, a jogszabá-

lyokat figyelembevéve szabályoztuk feladatainkat a fertőződések meg-

előzése érdekében, valamint fertőződések esetén esetén szükséges 

teendők kerültek meghatározásra. 

Pedagógusok digitális kompetenciáinak 

fejlesztése 

 

A kontaktusok csökkentése érdekében a szülőkkel való kapcsolattrtás 

számai növekedtek elektronikus úton, a csoportok óvodapedagógusai 

közösségi oldalakon „zárt csoportoka” működtetek az információk 

gyors megosztása és az óvodai élmények közzététele érdekében. A 

rendkívüli szünet alatt nevelőtestületünk tagjai működtették a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” oldalt, melyen tevékenységi tartalmakat 

osztottak meg a szülőkkel, gyermekekkel. 

Bázisintézményi programokon sor került bemutató foglalkozások, 

előadások megtartására on-line formában. 

Ellenőrzés-értékelés rendszerének megújí-

tása, összehangolása a belső-külső ellenőr-

zéssel 

 

A BECS megkezdte az intézményünk ellenőrzési – értékelési rendsze-

rének átdolgozását, megújítását, melyet teljes mértékben összhangba 

kell állítani a belső – külső ellenőrzéssel. 

Az ellenőrzés során megjelelt tevékenységi területek szempontsorait a 

belső – külső ellenőrzés nyilvános és egységes szempontokra épülő 

ellenőrzési és értékelési modelljéhez igazították, közelítették. 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi felada-

tok ellátása 

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként mutatkozhattunk be jó gya-

korlatainkkal a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Őszi és Tavaszi 

Pedagógiai Hetének rendezvénysorozatában elfogadott éves munkaterv 

alapján, mely megvalósításáról szóló beszámoló a 1. sz. mellékletben 

található. 

Esélyteremtő óvoda kialakítása – Módszer-

tani központtá válás (Kinizsi, Kuthen, 

SZIM, Takács, Zöldfa) 

 

Kiemelt Európai Uniós pályázat keretében befejeződött az „Esélyte-

remtő” óvoda pályázati projekt megvalósítása 5 óvodában (Kinizsi, 

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

a feladatokat térségi koordinátorok irányították.A projektben elért 

eredményeink hozzásegítik az óvoda nevelőközösségét a hátrányos 

helyzetű gyermekek esélyeinek növeléséhez, módszerek átvételével.  

Mérés – értékelés rendszerének felülvizs-

gálata a csoport, tagóvoda, intézményszin-

tű számszerűsített eredmények rendszeré-

nek kialakítása. 

A gyermekek egyéni,mérő,értékelő fejlesztő lapját áttekintettük és 

kidolgozásra került egy Excel táblázat, melybe számszerűsíteni tudjuk 

az eredményeinket, az adatrögzítéshez szükséges kompetenciák fejlesz-

tése további támogatást igényel.A bevezetés folyama kidolgozásra 

kerül a következő nevelési évben. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felül-

vizsgálata 

 

Az ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata folyamatosan 

valósult meg. Minden tagóvoda vezető megkapta a 2021-es évre szóló 

ellenőrzési naplót, melyben folyamatosan dokumentálva van a Munka-

tervben illetve az SZMSZ-ben meghatározott vezetői ellenőrzések 

megvalósulása, eredménye. 
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1. MŰKÖDÉSI TERV 
 

1.1. Nevelési év rendje 

 
Tervezés Megvalósítás 

Nevelési év 2020. szeptember 1 – 2021.augusztus 31. 

Tevékenységek meg-

szervezése 

(szorgalmi időszak) 

2020.szeptember 1 – 2021. 

március 07. 

 

 

 

2021.március 08 – 2021. 

április 07. – rendkívüli 

szünet 

 

 

 

2021.április 08. – 2021. 

június 30. 

A 2020/2021-es nevelési évben 2 időszakban valósult meg a tevé-

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

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

kezdődött a tevékenységek tervezése, megvalósítása.  

 

Az emberi erőforrások minisztere a 17/2021. (III.5.) EMMI határoza-

tában rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban. A rendkívüli 

szünet ideje alatt ügyelei ellátást biztosítottunk valamennyi óvo-

dánkban. Működtedtük a „Karcagi óvodások tarka-barka percei” 

facebook oldalunkat, mely minden héten tartalmas tevékenységekkel 

segítette a szülőket gyermekeik képességeik kibontakoztatásában. 

A tevékenységek megszervezése a Pedagógógiai Program szerint 

normál működési rendben folytatódott. 

Nyári életrend szervezése 2021. június 1 – 2021. augusztus 31 

Új gyermekek beíratása 

* 

A fenntartó által meghatá-

rozott időben 2021. május 

17-19. között. 

Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési évre törté-

nő óvodai beiratkozások vonatkozásában az elektronikusan történő 

beirítakozás lehetőségét biztosította a19/2021. (III. 10) EMMI 

határozatában. 

 

Az Óvodai beíratás megtörtént a vonatkozó jogszabály és a kiadott 

miniszteri határozat szerint. 175 fő óvodaköteles gyermek 

íratkozott be, melyből 22 fő a Református Óvodába ment át szept-

ember 01-től.A felvételi döntéseknél a legtöbb esetben sikerült 

figyelembe venni a szülői igényeket is az óvodaválasztással kap-

csolatosan. 

Új gyermekek fogadása 

 

2021. szeptember 1-15, ezt 

követően folyamatosan 

A nevelési év kezdetétől érkeztek az új gyermekek. A járványügyi 

helyzetre való tekintettel a szülőkkel való kontaktusokat minimali-

záltuk, a beszoktatás idején igyekeztünk minél több időt a 

szabdlevegőn tartózkodni..Ezt követően is fogadtunk új gyermeke-

ket az év közbeni jelentkezések alapján. 

Tanköteles korú gyer-

mekek további egy évig 

történő óvodai nevelés-

ben való részvétele – 

szülői kérelmek 

 

2021. január 15. 

A 2011 évi. CXC. köznevelési törvény alapján az iskolakezdés alóli 

felmentés eljárásrendje meghatározott, melynek értelmében a szü-

lőknek kellett beadniuk a kérelmet 2021. január 15-ig az Oktatási 

Hivatalhoz. A szülő kérésére az óvodapedagógusok a gyermekek 

egyéni fejlettségéről pedaggiai véleményt készítettek. 

Kérelmet 56 kisgyermek esetében nyújtottak be a szülők. 

Vizsgálati kérelem J-N-

SZMegyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi 

Tagintézményének 

Köznevelési törvény ren-

delkezései alapján 

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

nyének megküldtük a vizsgálati kérelmeket a BTMN, SNI gyanú 

felmerülése esetén. 

LÉTSZÁM: 32 fő 

Vizsgálati kérelem J-N-

SZMegyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhely 

intézménynek 

Jogszabályok rendelkezései 

alapján 

A Szakértői Bizottság Karcagi Tagintézményének vizsgálatát köve-

tően szükség szerint továbbítják a vizsgálati kérelmeket.  

A szakszolgálat jelzése alapján figyelemmel kísértük, mikor hívják 

be a gyermekeket és felhívtuk a szülők figyelmét az időpontra. 

Ajogerőre emelkedett Szakértői vélemény megérkezését követően a 

benne foglalt fejlesztések a gyermekek számára megszerveztük. 

J-N-SZ Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézmé-

nyének 

- kontroll vizsgálatok 

2021. június 30. 

A kontroll vizsgálatokra való felterjesztés határidőben megtörtént a 

BTMN gyermekek esetében. 

LÉTSZÁM 13 fő 

Vizsgálati kérelem J-N-

SZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Székhely 

intézménynek, Országos 

Szakértői Bizottságok-

nak- kontroll vizsgála-

tok 

2021. 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: 12 fő 

 

* Az új gyermekek felvételéről 2021. május 31-ig írásban értesítettük a szülőket. 
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1.2.  

Járványügyi helyzet a nevelési év indításakor 

 

A járványügyi helyzetben meghozott jogszabályokat, az Emberi Erőforrások Minisztérium, Oktatási 

Hivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ általi intézkedéseket év indításakor figyelembe vet-

tük. Ezen szabályzó dokumentumok és a járványügyi helyzet alapján elkészítettük az intézmé-

nyünkre vonatkozó intézkedési tervet (protokollt), melyről valamennyi dolgozó és szülő tájékozta-

tást kapott az évindító értekezletek keretében. Bevezetésre került az épületbe való belépéskor a test-

hőmérséklet mérés, a kézfertőtlenítés, a csoportok elkülönítése egymástól, az óvodai programok 

szülők nélküli megszervezése. 

Azon dolgozók, akik az intézményi működés szempontjából kiemelten kezelendő munkavállalók, 

az országosan elrendelt kijárási korlátozások idejére munkáltatói igazolást kaptak a munkahelyre 

történő eljutás érdekében, egy esetleges promláma helyzet kialakulásának idején. 

 

Az első koronavírus fertőződés 2020 novemberében jelent meg intézményünkben, majd a járvány 

fokozódásával több óvodát, csoportot érintett a járvány. Intézményünk részéről a szükséges bejelen-

tést megtettük az Emberei Erőforrások Minisztériuma felé.További intézkedési jogköre az Oktatási 

Hivatalnak és az Operatív Törzsnek volt. Ennek következtében az Oktatási Hivatal azon csoportok-

ban, ahol koronavírus fertőzött gyermek vagy felnőtt volt, rendkívüli szünetet rendelt el. A Járási 

Népegészségügyi osztály a koronavírus fertőzötteket hatósági karanténba, a fertőzöttel érintkezette-

ket járványügyi megfigyelés alá helyezte.  

Intézményünkben ezen időszak alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a fertőtlenítésre, a kézmosásra, 

a kézfertőtlenítésre, a kontaktusok csökkentésére. Az érintett óvodákban elvégeztük az újbóli 

teljeskörű fertőtlenítést.  

 

Valamennyi szülő és dolgozó részérőla szabályok fokozott betartása elvárt volt – távolságtartás, 

maszkhasználat, kézfertőtlenítés. 

A koronavírussal megfertőződött dolgozók esetében a COVID-19 foglalkozáskörében történő meg-

betegedés gyanúját a Munkavédelmi hatósághoz benyújtottuk, melyek vizsgálata valamennyi dol-

gozó esetében folyamatban van. 

 

Az 509/2020. (XI.19) Korm. rendelet biztosította a koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres 

vizsgálatot a köznevelési intézmények dolgozói számára. A mintavételezés 2 alkalommal valósult 

meg itézményünk 9 óvodájában. Dolgozóink részvétele a tesztelésben magas volt, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal munkatársai, a tesztelő team a tesztelést 

felkészülten, ütemezetten végezték. A feladat zökkenőmentes végrehajtását nagymértékben támo-

gatta Hodos Julianna hivatalvezető asszonnyal való folyamatos kapcsolattartásunk.  

 

A koronavírus elleni védőoltás megjelenésével, a köznevelési intézmények dolgozói számára bizto-

sított elsőbbség lehetőségével intézményünk dolgozói nagy arányban éltek. 

 

Óvodai ellátás a 2021.március 08 – 2021. április 07 között rendkívüli szünet idején 

 

2021.03. 08-tól rendkívüli szünet került elrendelésre Az emberi erőforrások minisztere a 17/2021. 

(III.5.) EMMI határozata alapján. A rendkívüli szünet idején azon gyermekek, ahol a szülők gyer-

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

ügyeleti ellátás keretében vettek részt az óvodai nevelésben.  
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Az otthon maradó gyermekek fejlesztéséhez a 2020 tavaszán létrehozott „Karcagi óvodások tarka-

barka percei” oldalunkat a Facebook közösségi portálon újraindítottuk, hogy ebben a családok 

számára nagyon nehéz időszakban az otthon töltött idő eltöltését támogassuk szakmai tudásunkkal, 

ötleteinkkel, személyes perceinkkel, jelenlétünkkel az on-line világban az óvodásaink és a szülők 

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

gógusok. 

 

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

feldolgozására: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

tézményünk folyamatos működése. 

 

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

leti ellátás nélkül igényelték az óvodai étkeztetést a rendkívüli szünet ideje alatt - 2021. március 08-

április 18 – ig az óvodákban vehették át a napi háromszori étkezést. 

 

1.3. Szünetek időpontjai 

 

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

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

 
Tervezés Megvalósítás 

Téli zárva tartás 
2020. december 23 – 

2021. január 3. 

Az OKSB határozat szerint a tanév rendjében meghatározott 

téli szünetben az óvodák zárva voltak, ügyeletet adtunk a 

Székhelyen. 

Létszám 3 fő 

Tavaszi zárva tartás 
2020. április 01 –  

2020. április 06. 

A Járványügyi helyzetre való tekintettel nem kértek ügyeleti 

ellátást. 

Létszám 0 fő 

Nyári zárva tartás 
2021. július 05- 

2020. augusztus 22. 

OKSB határozat alapján. A gyermekek ellátása a nyár fo-

lyamán is folyamatos volt, a szülői igények alapján. 2021. 

július 02-ig minden óvoda nyitva tartott.  

2021. július 05 -2021. július 30-ig a Kuthen úti óvoda tartott 

ügyeletet, míg 2021. auguszts 02 – augusztus 20-ig a Tán-

csics krt. 19. sz. óvoda. 

Nevelésnélküli mun-

kanap 
5 nap 

2 nevelésnélküli munkanapot használtunk fel a nevelőtestü-

leti értekezletek (tanévnyitó, tanévzáró) megtartására. A 

nevelés nélküli munkanapról a jogszabályban meghatározot-

tak alapján tájékoztattuk Karcag Város jegyzőjét és a szülő-

ket.Tartalmát az értekezleteknél részletesen bemutatom. 

Ügyeletes ellátást a gyermekek számára biztosítottunk. Az 

ügyeletet igénybevevő gyermekek létszáma 6 fő. 

 

Nevelésnélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására használtuk fel: 

 2020. augusztus 28. Tanévzáró – tanévnyitó értekezlet 

Időpont Témák, komplex tartalmak 

2021.03.16 - 2021.03.26 Sándor, József, Benedek - Böj-

ti szelek – Ébredő természet 

2021.03.29 - 2021.03.31 Húsvét 

2021.04.07 - 2021.04.09. A zöldségek szerepe egészsé-

günk védelmében 
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 2021. június 18. Pedagógusnapi Ünnepség (részleges nevelésnélküli nap) 

 2021. augusztus 27. Tanévzáró – tanévnyitó értekezlet,  

 

A szünetek és nevelés nélküli munkanapok előtt 7 nappal tájékozattuk a szülőket és Karcag Város 

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

az ügyeletes óvoda igénybevételéről. 

 

1.4. Értekezletek 

 

1.4.1. Nevelési értekezletek 

 
Tervezés Tanévnyitó Őszi értekezlet Tavaszi értekezlet Tanévzáró 

Ideje 2020.augusztus 28. 2020. ősz 2021. tavasz 2021. augusztus 30. 

T
ém

áj
a 

Az intézmény éves 

munkatervének is-

mertetése, megbeszé-

lése, elfogadása. 

Nevelésnélküli mun-

kanap, Értekezlet 800 

– 1600 óráig. 

A munkatervi felada-

tok meghatározásra 

kerülnek 

Előadó – 

Gulyás Ferencné 

intézményvezető 

Résztvevők szám a 

jelenléti ív szerint: 

59 fő. 

A Szolnoki Peda-

gógiai Oktatási 

Központ őszi 

szakmai programja-

in vettünk részt 

környezettudatos 

neveléstémakörben. 

A Szolnoki Pedagó-

giai Oktatási Köz-

pont tavaszi szakmai 

programjain vettünk 

részt integráció, 

sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek ellá-

tása témakörben. 

Belső intézményi 

szakmai képzés Ho-

moki Judit gyógype-

dagógus vezetésével. 

A 2020-2021-es ne-

velési év értékelése. 

Éves munkatervi 

beszámoló elfogadá-

sa. 

Nevelési nélküli 

munkanap. 

Előadó – Gulyás 

Ferencné intézmény-

vezető. 

Résztvevők száma a 

jelenléti ív alapján 45 

fő. 

 

Szakmai nap:  

A 2020 májusára tervezett szakmai nap a pandémia miatt nem került megszervezésre. 
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1.4.2. Értekezletek (Vezetői, Közalkalmazotti, Munkatársi, Szakmai munkaközösség vezetői, Tehetségműhely vezetői, Szülői)  

 

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

 

T
er

ve
zé

s 

Vezetői Közalkalmazotti Munkatársi 
Szakmai 

munkaközösségvezetői 

Tehetségműhely  

vezetői 

Szülői értekezlet 

intézményi 

Szülői értekezlet 

tagintézményi 

F
el

el
ő

s Intézményvezető, In-

tézményvezető helyet-

tes 

Intézményvezető 

Tagintézmény-vezetők 

Intézményvezető he-

lyettesek 

Intézményvezető 

helyettes (pedagógiai) 

Intézményvezető  

helyettes (pedagógiai) 
Intézmény-vezető 

Intézményvezető he-

lyettesek, tagintézmény 

vezetők 

M
eg

v
a

ló
sí

tá
s 

Értekezletek havi rend-

szerességgel, illetve a 

sürgős feladatok esetén 

azonnali hatállyal. A 

munkatervben meghatá-

rozott feladatok, a tevé-

kenységek, ünnepek 

szervezésével kapcsola-

tos feladatok egyezteté-

se, megbeszélése. 

2021. március 08-ától 

2021. 04. 16-ig rendkí-

vüli szünet 

kerültelrendelésre a 

járványügyi helyzet 

súlyosbodása miatt. A 

járványhelyzetre való 

tekintettel az értekezle-

tek on-line valósultak 

meg az év folyamán 

heti rendszerességgel. 

Munkavédelmi és bal-

esetvédelmi oktatás, 

időpontja:2020.09.23-

án és 24-én du: 1630 két 

csoportban.A közcélú, a 

csökkent munkaképes-

ségű alkalmazottak 

részére a munkába 

álláskor az oktatás 

megtörtént. 

A munkavédelmi és 

tűzvédelmi szakember – 

Kiss Lajos. 

A tagintézmény vezetők 

megtartották minden 

tagintézményben a két 

munkatársi értekezle-

tet.A 2020/2021-es év 

feladatainak megbeszé-

lése, a munkarendet, 

ellenőrzési rendet és 

szempontokat ismertet-

ve. Az ünnepek, ren-

dezvények szervezésé-

nek feladatai. HACCP-

vel kapcsolatos felada-

tok, ellenőrzésének, 

eredmények és további 

feladatok megbeszélése. 

A tervben meghatáro-

zott értekezletek meg-

valósultak. 

Az értekezleteket Nagy 

Tiborné intézményveze-

tő helyettesvezette, 

valamennyi munkakö-

zösség vezető részvéte-

lével, értekezletek, 

egyeztetések, megbe-

szélések teamekben, az 

adott időszakhoz igazo-

dóan on-line. 

A tehetségműhely veze-

tők értekezletei megva-

lósultak, melyek témái 

a tehetséggondozó 

program összehangolá-

sa, a szakmai feladatok 

megvalósítása.A Nem-

zeti Tehetség Program 

támogatott pályázatai-

nak megvalósításában 

feladatok egyeztetése. 

A tehetséggondozó 

műhelyvezetők közötti 

egyeztetések, progra-

mok szervezése, meg-

valósítása, beszámolók 

elkészítése. 

Az értekezleteket Nagy 

Tiborné intézményveze-

tő helyettes vezette. 

Az első értekezleten a 

munkaterv ismertetése 

és elfogadtatása meg-

történt. 

A szülői közösség a 

munkatervet, annak 

beszámolóját vélemé-

nyezte. 

A tagintézményekben a 

nevelési év kezdetén sor 

került a tervezett cso-

port és összevont szülői 

értekezletekre a terve-

zett témák feldolgozása, 

megbeszélése. Az óvo-

dapedagógusok a gyer-

mekek életkorának, 

csoportjuknak megfele-

lően kiválasztott téma-

kört dolgozták fel. 

A nevelési év további 

értekezletei elektroni-

kus úton történő tájé-

koztatás formájában 

valósultak meg a jár-

ványügyi helyzet miatt. 
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1.5. Ünnepélyek, hagyományápolás 

 

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

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

korához igazított erkölcsi értékeket közvetítő hagyományok átörökítése. 

 

Feladat: 

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

 az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen 

 mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk 

 használjuk ki az adódó lehetőségeket a család és az óvoda kapcsolatának elmélyí-

tésére 

 külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése 

 

Megvalósítás 

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

gyarság és szűkebb pátriánk szokásainak megfelelően megőrizzük hagyományainkat. Nemzeti 

ünnepeink SZMSZ szerinti megünneplése, tartalmában és színvonalában az ünnephez méltó 

szervezéssel a gyermekek életkori sajátosságának megfelelően megemlékezés szintjén való-

sult meg.  

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

gyermekek fejlettségéhez igazodva.A gyermeki élet hagyományos ünnepeit-élményt adóvá 

tettük a gyermekek számára.A hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a járványügyi 

szabályok betartása mellett – többségében szülők nélkül - kialakított szokások szerint zajlott, 

ami sokszínűvé, változatossá tette a gyermekek, a családok óvodai életét. Az ünnepek előké-

születei közös tervezgetéssel, tevékeny várakozással teltek.Már ebben az időszakban erősítet-

tük a hagyományokhoz való kötődést a közös élményekkel, gyermekek közösséghez való 

tartozásával. Beszélgetések, kézműves tevékenységek, zenehallgatás, közös éneklés, élmény-

szerző alkalmak biztosították a ráhangolódást az ünnepre.  

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

öltözködésében.Az ünnepek előkészületeibe, lebonyolításába tevékenyen bekapcsolódtak a 

pedagógiai asszisztensek, a dajkák. 

 

A táblázat részletesen bemutatja a megvalósulást. 

 

SZMSZ szabályozása alapján 

 
Tervezés 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

Óvodapedagógus 

Nemzeti ünnepekeinket elsősorban a gyermekek érzelmeire alapoz-

va, a csoportszobák esztétikumának emelésével ünnepelték. 

Megjelent a téma projektfeldolgozása, változatos tevékenységeken 

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

tak, történetekkel ismertették meg a gyermekeket az óvodapedagó-

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

retet erősítését jelenítették meg az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve. A városban található híres történelmi személyek szobrainak 

látogatása gyermekek által készített nemzeti zászlók elhelyezése.  

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

ván szoborhoz tettek sétát a közeli óvodák csoportjai. 

Az Ovi galériák témája kapcsolódott a nemzeti ünnepekhez. 
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Tervezés 

Megvalósítás 
Gyermek közösséggel 

kapcsolatos hagyomá-

nyok 

Felelős 

 

Gyermekek névnapja 

 

Óvodapedagógus 

Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyermekek életé-

ben is. A gyermekeknek különösen nagy szükségük van arra az 

élményre, mikor a születésnapjukon, névnapjukon úgy érzik, ők 

a legfontosabbak, ők az ünnepltek. 

A csoportokban található névnapi és születésnapi táblákra felke-

rült az ünnepelt gyermek jele. Az óvodapedagógusok ajándékot 

készítettek, a gyerekcsoport dallal, verssel köszönti az ünnepel-

tet, kívánságai szerint. 

Gyermekek születésnap-

ja 
Óvodapedagógus 

Ünnepek  

Mikulás várás Óvodapedagógus 

Az ünnepeket mindig hosszas előkészület előzi meg, miközben 

a gyerekek az ünnep témájához kapcsolódóan tevékenykednek. 

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az az egy nap legyen más, ha-

nem izgalommal, várakozással teli legyen az ünnepet megelőző 

néhány nap is. A gyermekek örömmel készítettek a témához 

kapcsolódóan dekorációkat, eszközöket, tanulták a Mikulásról 

szóló verseket, énekeket, amelyekkel köszöntötték a Mikulást, 

amikor az óvodákba érkezett. 

A szülők gyermekeiket mikuláscsomaggal lepték meg az óvo-

dákba érkező Mikulás által. 

Advent - Karácsony Óvodapedagógus 

A karácsony ünnepkörét, az adventi időszakot tartalmas, meg-

hitt tevékenységek jellemezték. A tevékenységeken keresztül a 

gyermekek átélhették az ünnepre való készülődés és a várakozás 

örömét. A karácsonyra való érzelmi ráhangolódást fokozták az 

óvodákban szervezett zenei előadások, Luca napi, Betlehemi 

köszöntő műsorok, mesék dramatizálások az óvodapedagógusok 

közreműködésével. 

Farsang Óvodapedagógus 

A gyermekek jelmezbe öltözve búcsúztatták a telet az óvodai 

csoportokban. A csoportok a farsangi rendezvényeken hangula-

tos, jókedvű műsorral kedveskedtekegymásnak – sajnos szülői 

jelenlét nélkül -, valamint tréfás vetélkedőkkel, mozgásos játé-

kokkal tették emlékezetessé ezt a hagyományt.  

A farsang napján az Essen Kft. a gyermeket fánkkal vendégelte 

meg az óvodákban. A farsangi forgatagot több tagóvodában 

óvónői báb és meseelőadás színesítette. 

Gyermeknap Óvodapedagógus 

A gyermeknapot változó időpontban rendezték meg az óvodák. 

A gyermekek számára változatos tevékenységeket biztosítottak: 

kézműves foglalkozások, sport játékok. Mese előadások, melyet 

az óvodapedagógusok, adtak elő. Ezek a rendezvények gazdag 

élményt nyújtottak a gyerekeknek. 

Anyák napja Óvodapedagógus 

Az édesanyák köszöntése egy kicsit másképp valósult meg 

ebben a nevelési évben a járványügyi intézkedések mi-

att.Agyermekek ajándékot készítettek, melyet igazi titoktartás 

övezett és otthon köszöntötték fel édesanyjukat május első va-

sárnapján. 

Évzáró Óvodapedagógus 

Az évzáró ünnepségek nagy örömünkre már szülőkkel közösen 

tudtak megvalósulni a korlátozásokat feloldó intézkedések hatá-

sára.Az évzáró ünnepségeknek más- más hagyománya van az 

óvodákban. Az iskolába menő gyermekek elbúcsúztatása na-

gyon megható, ugyanakkor örömteli volt, minden résztvevő 

számára. 
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Pedagógiai Programban meghatározott ünnepek, részprogramok szerint 

 
Tervezés 

Megvalósítás Intézményi rendezvé-

nyek 
Felelős 

„Ügyeskedj a kerékpá-

roddal!” – kerékpáros 

ügyességi vetélkedő 

Intézményvezető 

Környezeti neve-

lés munkaközös-

ség vezetője 

Az Ügyeskedj a kerékpároddal! ügyességi vetélkedő az Autó-

mentes naphoz igazodva szeptember hónapban került megszer-

vezésre óvodánként, a tagóvodák udvarán. 

A gyermekek kerékpáros ügyességi feladatokat hajtottak végre, 

megmutatatták KRESZ ismeretüket, ami a biztonságos kerékpá-

rozáshoz nélkülözhetetlen.  

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny  

Testnevelés mun-

kaközösség veze-

tő 

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

vetélkedőt a nagycsoportos óvodások részére. A verseny szer-

vezésében, előkészületeiben amunkaközösség minden tagja 

aktívan részt vett, segítették a felkészítő óvónők munkáját a 

program megszervezésében. 

 

Rendhagyó módon a program óvodánként valósult meg, az 

óvodák udvarán zárt kapuk mellett.  

„Ovigála” 

intézményvezető 

vezetői munkakö-

zösség vezető 

A rendezvény a járványügyi helyzet fokozódása, a rendezvé-

nyekre vonatkozó korlátozó intézkedések miatt elmaradt. 

 

Tervezés 

Megvalósítás Intézményi rendez-

vények 
Felelős 

„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes  

(pedagógiai) 

kézműves munkakö-

zösség vezető 

Ez a rendezvény a kihirdetett járványügyi helyzetre való tekin-

tettel óvoda szinten valósult meg, a gyermekek által készített 

eszközök óvodánként kerültek kiállításra. 

Tervezés 

Megvalósítás Intézményi rendez-

vények 
Felelős 

Pedagógus napi 

ünnepség – Ünnepi 

rendezvény 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes (általános) 

2021.08.27. 

Intézményünk aktív és nyugdíjas pedagógusinak, dolgozóinak 

köszöntése. Nyugdíjba vonulók köszöntése, jubileumi jutalom-

ban részesülők köszöntése, intézményi díjak átadása. AzÜnnepi 

rendezvényünk színvonalát emelte a nyugdíjba vonulókat kö-

szöntő gyermekműsorok, valamint a Táncsics krt. 19. óvodánk 

Pünkösdölő műsora. 

 

A 2020-2021-es nevelési évben Karcag Város rendezvényei a kihirdetett veszélyhelyzet miatt 

többségében elmaradtak. 

 

2. FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása 
 

2.1. Humán erőforrás 

 

Személyi feltételeinket Karcag Város Önkormányzata az intézményi költségvetésben megha-

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

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

számunkat, a finanszírozott pedagógus létszámot. 
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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 meg-

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

támogatása jelentette. 

A feladatokat megfelelő tervezés, szervezés, előkészítést követően a nevelőközösséggel 

együttműködve valósította meg a vezetői team. 

A nevelőtestület felé irányuló kommunikáció biztosított volt a rendszeres vezetői értekezletek 

által. Valamennyi óvodánkban rendelkezésre áll az internetkapcsolat, mely a vezetői felada-

tok, tájékoztatások gyors információ cseréjét biztosítja. 

A nevelési év kezdetén kihirdetett veszélyhelyzetre az előző évi tapasztalataink alapján gyor-

san tudtunk reagálni. A vezetők között azonnali információ átadás rendszerét építettük ki, 

melyben vezető társaim a legkritikusabb időszakokban akár hétvégén is rendelkezésre álltak. 

Vezetői értekezleteket a járvány időszakában on-line heti ill. szükség szerinti rendszeresség-

gel tartottunk. Erre nagy szükség is volt, hiszen a kiadott miniszteri határozatok, utasítások 

többsége azonnali hatállyal életbe lépett, melyeket alkalmaznunk kellett.  

A megfertőződések miatt elrendelt rendkívüli szünetek, melyek általában csoportra vonatkoz-

tak, azonnali szülői tájékoztatást igényelt. A kialakított gyors kommunikációs csatornáinkon 

keresztül így az információk a szülőkhöz, kollegákhoz rövid időn belül eljutottak. 

 

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

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

ismerő, megvalósító, támogató vezetők irányították intézményünk óvodai feladatellátását, 

működését. 

 

Pedagógiai feladatok ellátásának személyi feltételei 

 

A 2020-2021-es nevelési évben a Székhelyen és 8 tagintézményben valósult meg a gyerme-

kek ellátása, nevelése, fejlesztése. 
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A férőhelyek kihasználtsága magas, figyelembe véve és külön figyelmet fordítva a hátrányos 

helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek 

beóvodáztatására, csoportbeosztására. 

A 2020-2021-es nevelési évre vonatkozóan a gyermekcsoportokba való beosztásokról, a cso-

portok szervezéséről júniusban döntöttünk. 

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

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

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

A Takács Péter úti óvodában a 3 vegyes életkorú csoport mellett 1 csoportban a kiscsoportos 

korú gyermekeket homogén csoportban láttuk el. 

 

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

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

tos adminisztratív teendőket.  

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

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

tási, felújítási feladatokkal kapcsolatos teendőket. 

 

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

időszakban az óvodák fűtése mellett. A rendkívüli szünetek és a nyári zárások időszakát ki-

használva épület felújítási és karebantartási feladatokat végeztek el. 

 

A dajkák és a karbantartók munkáját 12 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: 

2020. szeptember:  engedélyezett intézményi létszám 120 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 

fő részmunkaidőben foglalkoztatott. 

 

2021. január: engedélyezett intézményi létszám 117 fő teljes munkaidőben + 8 fő +1 fő rész-

munkaidőben foglalkoztatott.  

 

A 2020. évi 4 hónapra szóló normatív támogatás igénylése során a támogatott pedagógus  

 

Az óvodapszichológus álláshely hirdetése is folyamatos, jelentkező azonban nincs. 

 

A 10 fő közcélú foglalkoztatott szerződése lejárt 2021. február 28-án,2021. március 01-től 13 

álláshely támogatására nyújtottunk be pályázatot, foglalkoztatásuk folyamatos. 

 

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, 

 Karcagon és vidéken tanuló karcagi középiskolás diákok számára biztosítottuk a kö-

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

diákokban a gyermekekkel való foglalkozáshoz való pozitív érzés. 
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 Nyári diákmunka keretében a fenntartónk által lehetőséget teremtünk, hogy már fize-

tésért bekapcsolódjanak a nevelőmunka segítésébe, a gyermekekkel való foglalkozás-

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

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

désüket felkeltsük, támogassuk továbbtanulási szándékukat, 

 Gyakorlati helyet biztosítottunk pedagógiai, gyógypedagógiai képzésben résztvevők 

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

tőségeivel megismertetjük 

 Nevelőmunkát segítő munkakörök meghirdetése esetén előnyt élveznek azok a jelent-

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

gógus szakra. 

 

6 fő óvodapedagógus kezdte meg felmentési idejét 

 Földi-Nagy Anna- Kuthen úti óvoda,  

 Szabó Lajosné - Kuthen úti óvoda, 

 H.Tóth Jánosné – Csokonai úti óvoda 

 Konczné Pecze Margit – Csokonai úti óvoda 

 Spisák Dezsőné – Zöldfa úti óvoda 

 Szalókiné Kovács Erzsébet – Jókai úti óvoda 

 

7 fő óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg 2021. 

augusztus 31-én:  

 Gyarmati Adrienn – Táncsics krt. 19 óvoda 

 Gyulainé Nagy Zsuzsanna - Táncsics krt. 19 óvoda 

 Mándi Katalin - Táncsics krt. 19 óvoda 

 Szentesi Nelli – SZIM óvoda 

 Sánta Szilvia - SZIM óvoda 

 Molnárné Győri Erika – Jókai úti óvoda 

 Boldizsárné Vajó-Rápolti Erzsébet – Csokonai úti óvoda 

 

A 2020-2021-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. 

 

2.2. Óvodáskorúak létszámának változása a nevelési év során 

 

Az 2020-2021-es nevelési évben, 31 óvodai csoportban  

 
 2020. október 01. 2021. május 31. 

Gyermeklétszám 698 698 

Sajátos nevelési igényű gyermek 12 14 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő 

gyermek 
8 17 

Cigány kisebbségi nevelésben részt vesz 214 214 

Térítés nélkül étkező gyermek 628 635 

Veszélyeztetett 27 29 

Halmozottan hátrányos helyzetű 153 154 

Tanköteles korú 258 258 

Általános iskolai tanulmányait megkezdi - 209 
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2021-2022-es nevelési év várható létszám 

 

Óvoda 

Közalkalmazotti 

létszám 
Gyermek létszám 

SNI lsz. 
BTMN 

lsz. 
Tanköteles 

Cigány 

kisebbségi 

nev. 

Hátrányos helyzetű Térítés-

nélküli étke-

ző 

Nyitva-

tartási idő Óvoda- 

pedagógus 

Dajka, 

ped.assz. 
napk. óvodás összes HH HHH 

Veszé-

lyeztett 

Székhely 5 5 37 0 37 0 0 5 0 0 2 0 23 6-18 

Csokonai 8 5 82 0 82 1 1 35 0 0 3 0 75 6-18 

Jókai 4 2 31 2 33 2 0 10 6 0 2 0 30 7-17 

Kinizsi 8 5 74 0 74 0 0 23 63 8 50 17 74 7-17 

Kuthen 9 6 100 0 100 5 1 33 50 9 27 0 66 6-18 

SZIM 5 4 57 3 60 0 1 24 6 5 9 0 54 6-18 

Takács 4 3 45 0 45 0 0 17 20 4 10 4 45 6-18 

T19 9 5 84 3 87 0 1 32 15 2 21 0 80 6-18 

Zöldfa 6 4 57 0 57 4 0 20 20 2 19 2 55 6-18 

Összesen 58 39 567 8 575 12 4 199 180 30 143 23 502  

 

 

 1 fő óvodapedagógus - gyógypedagógus 

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

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 2 fő óvodatitkár 

 1 fő díjbeszedő 

 1 fő adminisztrátor 

 4 fő fűtő-karbantartó 

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

 

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

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

tosítása.  

 

 Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működtek. 

 A nevelőmunkához szükséges eszközök biztosítottak. 

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

lő tisztítószerek beszerzése folyamatosan, negyedévente valósult meg. 

 A járványhelyzet kiemelt figyelmet követelt meg a higiéniai szabályok betartásában, a 

fertőtlenítések gyakoriságának fokozásában 

 Az óvodák épületeinek karbantartása, a szükséges javítások megvalósultak. 

 

Karcag Városi Önkormányzat a nevelési év kezdetén az intzéményi költségvetési kereten túl biztosí-

totta a szükséges fertőtlenítő szereket, érintésmentes lázmérőt, érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót, 

szájmaszkokat.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel az Operatív Törzs havi rendszerességgel biztosított az intéz-

mény számára kéz és felületfertőtlenítő szereket, érintésmentes lázmérőket, érintésmentes kézfertőt-

lenítő adagolót. 

 

Megvalósult beszerzések: 
 

Székhely 

Tagintézmé-

nyek 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, 

szülői támoga-

tás 

S
zé

k
h

el
y

 

Tisztítószerek 

Automata kézfertőtlenítő 

Vizuális eszközök évi 2 x 20.000.- Ft csoportonként 

Játékeszköz vásárlás csoportonként 1alkalom 

30.000.- Ft 

Kancsók, poharak 

Szárítógép 

Szájmaszk, digitális lázmérők 

Köpeny, papucs – Közcélú részére 

Udvari emelt ágyás fa szegély cseréje 

Nyuszi csoport belső falazat javítása, ajtó küszöb 

javítása 

A kézműves tábor megvalósításához eszközök be-

szerzése 20.000.- Ft értékben (papíráru, ragasztók, 

filctollak) 

 

 

C
so

k
o

n
a

i 
ú

ti
 ó

v
o

d
a

 

16 db gyermek táncruha, 16 db kötény, 16 db pántli-

ka, 6 db kalap, 6 db mogyoróbot 

4 db magnó, 1 db kávéfőző, 75 db fektető ágy 

Mosdóba polcok, függönyök, 75 db ágynemű, 75 db 

lepedő 

Konyhába térelválasztó függönyök, kávés készlet, 

üvegpohár, kések mosógép, porszívó 

Oktatási szemléltető játékok 

Karbantartások: dugulás elhárítás, szennyvízelvezető 

akna tetejének lebetonozása, kézfertőtlenítők felsze-

relése, faház festése 
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K
in

iz
si

 ú
ti

 ó
v

o
d

a
 

Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek beszerzése. 

Vizuális eszközök vásárlása. 

Játékok vásárlása. 

Szárítógép, slag vásárlása. 

 

Henkel Ma-

gyarország Kft. 

fertőtlenítő 

folyékony 

szappan 80 db, 

tusfürdő gyer-

mekeknek 69 

db, szappan 

gyermekeknek 

69 db, sampon 

dolgozóknak 

17 db. 

 

Aurum Acco-

unting Kft. 

babakonyhai 

játékbútorok. 

 

Simon Kriszti-

na családja 

mikuláscsomag 

69, plüss játé-

kok húsvétra 

69 db. 

K
u

th
en

 ú
ti

 ó
v

o
d

a
 

20 db ágynemű garnitúra, 20 db lepedő. 

2 db nagy lábtörlő, 5 db levesmerő kanál, 20 db tál, 

20 db terítő, 150 db mélytányér, 1510 db lapostányér, 

150 db kistányér, 1 db szeletelő gép, 40 db levesestál, 

1 db nagy szemetes, 5 db kicsi szemetes, 1 db érin-

tésmentes kézfertőtlenítő, orr –száj maszk, 2 db venti-

látor, balesetmentesítő gumilapok udvari játékok alá, 

ipari mosogatógép, oklahoma 6 funkciós 

mászótorony. 

Könyvek, hangosító, gyermek 

néptánc ruhák, felnőtt néptánc 

ruhák, fényképezőgép, vizuális 

tevékenységhez szükséges esz-

közök, rajztábla. 

1 db televízió 

S
Z

IM
 

ó
v

o
d

a
 

Öltözői szekrény függönyök 2 csoportban, asztalterí-

tők, törölközők, CD magnók mind 3 csoportban, szá-

rítógép, 1 homokozó szél cseréje, színes nyomtató 

cseréje, slag. 

Játék karácsonyra 

Digitális fény-

képezőgép 

T
a

k
á

cs
 P

. 

ú
ti

 ó
v

o
d

a
 Szárítógép, 3 db magnó, 2 db homokvíz asztal, sakk 

szőnyeg, sakk készlet, gyermek néptánc ruhák 8, zene 

lejátszó és hangosító, zenei fejlesztés eszközei. Játék eszközök 

 

J
ó

k
a

i 
ú

ti
 ó

v
o

d
a
 

Ételhőmérők, digitális hőmérők, automata kézfertőt-

lenítő, álló ventilátorok, szárítógép, edényszárító, 

uzsonnatároló doboz, tisztítószerek, papíráru. 

 

Pályázat: 

bambusz esődob, dörgőcső, asztali hangsor, cserép 

madársíp, toló síp 15 cm-es réz gong állvánnyal, 

kacsasíp, óceándob, bőrözött faragott béka, perui 

kereplő, rázókosár, körxilofon, papíráru, ragasztó-

pisztoly, lamináló gép, papírvágó. 

50 m-es slag 

 

Játékok, ruha-

neműk, édes-

ségek, Mézes 

Tamás gyer-

meknapi aján-

dékai. 

 

Miniszteri 

ajándék sport-

szerek 
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T
á

n
cs

ic
s 

k
rt

. 
1

9
. 

sz
. 

ó
v
o

d
a

 

Csoportonként 20.000.- Ft kézműves tevékenységek 

megvalósítására. 

Csoportonként 20.000.- Ft képességfejlesztő játékok 

vásárlására. 

75 db ágyneműhuzat, 2 db gurulós tároló, 50 db 

gyermekfektető, 16 db leány népviseleti ruha (blúz, 

alsószoknya, felsőszoknya, kötény) 10 db fiú népvise-

leti ruha (ing, mellény) 1 db felnőtt népviseleti ruha 

(blúz, pendely, felsőszoknya, kötény), 1 db felnőtt 

karakter cipő. 

1 db zsúrkocsi, 1 db kávéfőző, 1 db kenyérpirító, 1 db 

gőzállomás, 2 db érintésmentes kézfertőtlenítő, 1 db 

sarokcsiszoló, 1 db akkus ütve fúró, 1 db lázmérő, 20 

db törölköző, 1 db vágódeszka, 15 db ételmintás üveg, 

2 db ruhatartó állvány, 6 db kés. 

3 csoportszoba, 1 nevelői, 1 fejlesztőszoba, 1 óvónői 

öltöző, 1 betegszoba, 1 mosdókonyha, 2 szertár, 4 

gyermekmosdó, 3 felnőtt mosdó festése, mázolása.  

1 csoportszoba parkettájának csiszolása-lakkozása. 

 

 

Z
ö

ld
fa

 ú
ti

 Ó
v

o
d

a
 

NTP-OTKP-19 pályázat eszközei: CD magnó, hor-

dozható hangfal, könyvek, bábok, vizuális eszközök, 

kendők, bábtartók, asztali bábszínház, bábparaván. 

Tisztítószer igénylés. 

A járványügyi védekezéshez szükséges eszközök, 

fertőtlenítőszerek, gumikesztyűk, szájmaszkok, érin-

tésmentes kézfertőtlenítő berendezések, lázmérők 

biztosítottak voltak. 

Papír-írószer 20.000.- Ft/ csoport. 

Fejlesztő játékok vásárlása csoportonként 20.000.- Ft 

értékben. 

Járdakészítés térkövezéssel – homokozó előtt az in-

tézmény dolgozói által. 

Mezítlábas tanösvény kialakítása az óvodakerthez 

vezető úthoz. Burkolás különböző méretű kavicsokkal 

és fák metszéséből származó mulccsal. 

Tisztasági meszelések a gyermek és felnőtt mosdók-

ban, konyhában. 

 

 

 

Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Székhely/ 

Tagintézmények 

Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi 

támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Székhely 
Tisztítószerek beszerzése a nyári nagytakarítás 

munkálatainak elvégzése céljából. 

  

Csokonai úti óvoda 
Fal festése, mesefigurák átfestése, kerítés vas-

anyagának festése. 

  

Jókai úti óvoda 
Tisztasági meszelés a kiszolgáló helyiségekben. 

Az óvoda egészére kiterjedő nagytakarítás. 

  

Kinizsi úti 

óvoda 

Tisztasági meszelés a mosdókban 

Egy mosdóban WC tartályok cseréje 

Két csoportszoba festése 

Udvari játékok festése 

Játékok alá föveny terítése 

Tisztítószerek beszerzése 

Az udvaron a járda és az épületet körül vevő 

járda is balesetveszélyes, ennek javítása. 

Babaszoba léceinek cseréje, festése. 
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Kuthen úti óvoda 
Udvari játékok telepítése, gumilapok lerakása. 

Fertőtlenítő tisztasági takarítás. 

  

SZIM óvoda 

2 csoportszoba laminált padló burkolása, festé-

se, ajtócsere, folyosó festése, udvari játékok 

festése. 

 Udvari padok felújítá-

sa, járda javítása, térkő 

burkolat. 

Takács P. úti óvoda 

Udvari játékok karbantartása, festése, kerítés 

festése, mesekerítés karbantartása és a képek 

felújítása, udvari babaszoba padlójának karban-

tartása, iroda helységben a műanyag padló cse-

réje, a csoportszobákban a szőnyegek pótlása, 

cseréje. 

  

Táncsics krt. 19. sz. 

óvoda 

Nyári nagytakarítás   

Zöldfa úti óvoda 
Udvari játékok, babaház festése. 

Udvari csap rendszer rögzítése, átalakítása. 

  

 

A nyári zárás ütemterve 2020. február 15-ig elkészült, Karcag Város Önkormányzatának Oktatási 

Kulturális és Sport Bizottsága 5/2021. (I.29.) kt. 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 2020/2021-as nevelési évben  

 a 2020. évi végrehajtott költségvetés, 

 másrészt a 2021. évre Karcag város Önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 

5/2021 (II.15.) Önkormányzati rendeletben foglalt intézményi költségvetés határozza 

meg. 

 

A 2020. gazdasági évet a működés feltételeit biztosítva takarékos gazdálkodást folytatva, a költség-

vetésben meghatározott előirányzatok betartásával zártuk.A 2021. évi intézményi költségvetés a mű-

ködés feltételeit kiegyensúlyozott keretek között biztosítja. Az év első felében gazdálkodásunkat a 

takarékosság, a következetesség, a kockázatkezelés, a kontroll jellemezte. A költségvetés fedezete 

biztosítja az óvodai nevelőmunka személyi és dologi kiadásainak fő összegeit.Az intézményi költ-

ségvetés elfogadása előtt egyeztető ülésen vettünk részt a város vezetésével. A tagóvoda vezetők le-

adott igényei, a vezetői ellenőrzések tapasztalatai alapján a beszerzéseinket engedélyeztettük polgár-

mester úrral,szükség esetén egyeztettünk alpolgármester úrral, valamint a költségvetési iroda vezető-

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

szükségessé vált fertőtlenítőszereket, csoportonként 20.000 forintot vizuális tevékenység eszközeire, 

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

engedélyeztetése folyamatos volt. Az óvodaközpont teljes felújítása megtörtént- külső-belső nyílás-

zárók cseréje villamos hálózat javítása, festés, laminált padoló cseréje két irodában. A Csokonai u. 

óvodába az udvari játékok festése. Kuthen u. óvodában a kerítés és az udvari játékok festése. A Szim 

óvodába két csoport szobába laminált padló lerakása és ezen csoport szobák festése, valamint az ud-

vari játékok festése. Takács P. u. óvodában kerítés javítása-festése, udvari játékok festése. A Táncsics 

krt. 19. sz. óvodában3 csoportszoba, mosdók, Wc.-k nevelői szoba és iroda festése, illetve egy cso-

port szoba parkettájának lakkozása, udvari játékok festése. 

 

A 2020/2021-es nevelési év pénzügyi mutatóinak elemzése 
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A 2020. évi intézményi költségvetésünk 657.240.206.- Ft-ban realizálódott. 

A fő számokat mutatom be: 

 

Megnevezés 
Eredeti előirány-

zat 

Módosított előirány-

zat 
Teljesítés 

Egyéb működési c. támogatás 11.704.000 11.704.000 11.507.149 

Működési célú bevételek 5.054.000 5.054.000 5.854.177 

Előző év költségvetési maradványa 0 1.220.848 1.220.848 

Központi irányítószervi támogatás 642.775.748 645.097.254 645.097.254 

Összesen: 659.533.748 661.855.254 662.458.580 

Személyi juttatás 451.248.800 444.205.396 443.193.282 

Munk. terh. bef. Köt. 77.056.360 76.201.485 74.779.284 

Készlet, szolgáltatások 131.228.588 132.377.481 130.196.748 

Műk.c. támogatás 0 532.011 532.011 

Tárgyi eszköz beszerzés 0 8.538.881 8.538.881 

Ingatlanok felújítása 0 0 0 

Kiadások összesen 659.533.748 661.855.254 657.240.206 

 

2021. évre tervezett pénzügyi mutatók 

 

Önkormányzat által jóváhagyott kiadás összesen: 667.134.142Ft 

Ebből személyi juttatás 449.862.200-Ft 

járulékok   70.032.951.-Ft  

összesen:   519.895.151.-Ft 

 

A költségvetés 77,93%-át személyi jellegű kifizetés és járulék teszi ki. 

Készlet:    11.990.000.- Ft 

Szolgáltatás:   135.248.991.- Ft 

Összesen:   147.238.991.- Ft 

 

Ebből étkezés: 83.829.000.- Ft +22.633.830.- Ft = 106.462.830.- Ft 

Marad tiszta dologira beruházással: 40.776.161.- Ft 

 

2021. július 31.-ig megvalósult teljesítések 
 

Megnevezés Előirányzat Teljesítés 
Százalékos 

arány 

Szakmai anyagok beszerzése 4.150.000 759.046 18,30 % 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 7.840.000 3.121.725 39,82, % 

Informatikai szolg.,egyéb kommunikációs szolgáltatás 2.530.000 1.794.022 71,91% 

Közüzemi díjak 11.351.991 8.518.137 75,03% 

 

A 2021. évi költségvetés takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott működést biztosít az intéz-

mény számára, az alapfeladatok ellátására. 

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk: 

 a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 
 

  

23 

 

 a takarékos működtetésre 

 a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírások) 

 pályázatok készítésére 

 

2.4. Továbbképzések 

 

Célunk: 

 

A kötelező pedagógus továbbképzés teljesítése, részvétel biztosítása. A továbbképzéseken szer-

zett 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 által. 

 Szakmai napok, előadások szervezése 

 A tapasztalatcserék 

 Szakmai konferenciákon való részvétel 

 

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

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

képzéseket támogattuk. 

 

Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

Rapi Angéla – Neveléstudományi mesterszak továbbképzés képzést befejezte. (Eszterházy Károly 

Egyetem) 2021. június 

 

Molnárné Kovács Ildikó Óvodapedagógusi szakképzettséget szerzett 2021. július(Debreceni Egyetem 

Pedagógiai Kar) 

 

Kovácsné Fodor Mónika –I_II. félév ELTE környezeti nevelőszak 

 

Több képzőközpont szervezésében kerültek meghirdetésre akkreditált tanfolyamok, amelyeken a 

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

tésből útiköltség térítést biztosítottunk. 
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Akkreditált tanfolyam: 

 
Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés időpont-

ja 

Tanfolyam megnevezé-

se 

Képzési hely Képzés szervező-

je 

Molnárné Oros 

Csilla 

60 ó 2020. 

02.28-29 

 

2020.03. 

13-14 

 

2020. 

         09.19. 

Felkészítés a kiemelt 

figyelmet igénylő gyer-

mekek, tanulók nevelé-

sét-oktatását segítő 

szaktanácsadói felada-

tok ellátására 

Mozgásjavító Óvo-

da,  

Általános Iskola, 

Gimnázium 

Egységes Gyógype-

dagógia Módszerta-

ni Intézmény és 

Kollégium 

online 

Oktatási Hivatal 

Pedagógiai- 

Szakmai Szolgál-

tatások Főosztálya 

Molnárné Oros 

Csilla 

10 ó 2021. 

03.29-04.14. 

Intézményvezetők fel-

készítése az intézményi 

önértékeléshez és az 

országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok 

ellátására 

online Oktatási Hivatal 

Szolnoki Pedagó-

giai Oktatási 

Központ 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Harsányiné Szabó 

Ilona 

10 óra 2021.04.14 Intézményvezetők fel-

készítése az intézményi 

önértékeléshez és az 

országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok 

ellátására 

Online  Szolnoki POK 

Horváthné Balogh 

Barbara 

4 ó 2020. okt. 8. A bábjátékos szerep 

felvétel, avagy a báb és 

bábos dualitása 

online Fekete Anetta 

színháztörténész  

muzeológus 

Szórakaténusz 

Játékmúzeum 

Horváthné Balogh 

Barbara 

45 ó 2021. február11- 

március 12. 

Népmese foglalkozások 

tervezésének módszer-

tana a Pompás Napok 

szemléletével az óvodá-

ban és alsó tagozatban 

online Pompás Napok 

Tárnok 

Horváthné Balogh 

Barbara 

 2021. március 23. A népi játékok tanítási 

módszertana 

online  

Andrási Tiborné 30 óra 2020. 11 hó Az Óvodakerti alapok – 

az ökológiai szemléletű 

óvodakertek kialakítá-

sához és működtetésé-

hez 

online Iskolakertekért 

Alapítvány 

Gulyás Ferencné  2021. május ÁBPE-továbbképzés II. 

- Államháztartási Szám-

vitel - a költségvetési 

 

szervek vezetői és gaz-

dasági vezetői részére 

online NEMZETI ADÓ- 

ÉS VÁMHIVA-

TAL 

Képzési, Egész-

ségügyi és Kultu-

rális Intézete 
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Konferenciák, tanácskozások: 

Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvo-

dák Kontaktóra 

 SZIM óvoda, 2020. szeptember 2. 

Gyulainé Nagy Zsuzsa szaktanácsadása 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz And-

rea 

Szabó Lajosné 

Nagyné Pusztai Tünde 

Vadainé Boros Beáta 

EFOP 3.1.3 

Mentálhigiéné kontaktnap 

MIEO Kuthen úti óvodája 

2020.09.03 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz And-

rea 

Sántháné Karászi Julianna 

Kovácsné Lovász Erika 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Galsi-Nagy Andrea 

Földi-Nagy Anna 

 

EFOP 3.1.3 

Környezeti kontaktnap 

 

MIEO Kuthen úti óvodája 

2020.09.08 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvo-

dák Kontaktóra 

SZIM óvoda, 2020. szeptember 8. 

Zámbóné Zoltánné Andrea 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvo-

dák Kontaktóra 

SZIM óvoda, 2020. szeptember 9. 

 Balogh Noémi 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Szolnoki POK 

Tanévnyitó konferencia 

Szolnok 2020. szeptember 10. 

Molnárné Oros Csilla 

Szabóné Szentesi Mária 

Online Óvodai Tanév előkészí-

tő Értekezlet 

online 2020.09.10. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet online 2020.09.24. 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz And-

rea 

EFOP 3.1.3  

Szakmai Fórum 

MIEO Kuthen úti óvodája  

2020.09.30 

2020.10.22 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Balajtiné Sütő Margit 

Harsányiné Szabó Ilona 

Molnárné Oros Csilla 

Homoki Judit 

Szentesi Nelli 

Szabóné Szentesi Mária 

Rauschenberger Gáborné 

Posztósné Kovács Éva 

Nagy Tiborné 

Romhányi Sándorné 

Szolnoki POK 

Egy csepp Alapítvány online 

konferencia (diabetológia 

témakör) 

online 2020. október 16. 

Gulyás Ferencné POK Bázisintézményi koordi-

nátori megbeszélések, tanács-

kozások 

2020.10.14. online 

2021.02.22. online 

 

Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz And-

rea 

Szabóné Szentesi Mária 

Tóthné Török Judit 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Esélyteremtő Óvoda Online 

Zárókonferencia  

online 2020.11.30. 

MIEO Kuthen úti óvodája 
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Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó Ilona 

Iskolakert Alapozó Alprogram 

Zárókonferencia 

2021.01.26. – online 

Szabóné Szentesi Mária Mentor konferencia Online 2021. január 26. 

Molnárné Oros Csilla 

Szabóné Szentesi Mária 

Nemzeti Pedagógus Kar – 

Óvodai Tagozat Online Szak-

mai Konferencia  

online 2021.02.09. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet online 2021.02.18. 

Kovácsné Fodor Mónika, 

Szabóné Szentesi Mária, 

Szentesi Nelli 

 

Beporzók Napja az óvodában  

 

Online 2021. március 4. 

RomhányiSámdorné 

Molnárné Oros Csilla 

ONLINE TÉR 

Országos Szaktanácsadói kon-

ferencia 

Online értekezlet 

2021.03.18. 

Kovácsné Fodor Mónika, 

Szabóné Szentesi Mária 

Zöld Óvodák Bázisintézményi 

konferenciája 

Online 2021. április 8. 

Posztósné Kovács Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 

Információ biztonság a peda-

gógusok mindennapi munkájá-

ban 

on-line formában 

2021. 04. 19. 

Gulyás Ferencné 

Kunné Nánási Mónika 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Széll Ágnes 

 „A diverzitás mint érték” on-line formában 

2021. 04. 21. 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Széll Ágnes 

Integráció és inkluzió az óvo-

dapedagógus szemével 

on-line formában 

2021. 04. 21. 

 

Horváthné Balogh Barbara 

Kis Anikó Krisztina 

Kunné Nánási Mónika 

Balajtiné Sütő Margit 

Molnárné Oros Csilla 

Romhányi Sándorné 

Egy Csepp Figyelem Alapít-

vány – Diabéteszes gyerekek 

az óvodában 

Online 2021. június 21. 

 

Szakmai rendezvények 

Résztvevők ne-

ve, létszáma 

Szakmai ren-

dezvény idő-

pontja 

Szakmai ren-

dezvény megne-

vezése 

Szervezője Helyszíne 

Tóthné Török 

Judit 

Ábrahám Anett 

2021. július 12-

17. 

Kézműves Alkotó 

Tábor 

Varga Domokos 

Ált. Műv. Köz-

pont 

Kunszentmiklós 

 

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 
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magas, akik rendszeresen lehetőséget adnak a foglalkozások, tevékenységek betekintésére. Mind-

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

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

 

Az alábbi programok kerültek online formában megvalósításra: 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi Programjai – online megvalósítás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megköszönöm az előadást, bemutató foglalkozásokat online formában tartó kolleganőknek, hogy a 

szakmai munkájukkal hozzájárultak az intézményi célok megvalósításához, gazdagították az intéz-

mény szakmai programját. A programokon intézményünk pedagógusain túl tanítók, környező telepü-

lések óvodapedagógusai, óvodák vezetői, a Szolnoki Pedagogiai Oktatási Központ képviselői is részt 

vettek. Köszönjük érdeklődésüket! 

Pedagógus kollegák módszertani kultúrája gazdagodott, szakmai tapasztalataik bővültek, lehetőséget 

teremtettünk a hallottak reflektálására, szakmai eszmecserére. 

 

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 

2020.11.11. „Komposztünnep!” 

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária 

               Kovácsné Fodor Mónika 

Gépgyár úti SZIM 

óvoda 

2020.11.12. 

 

Karcagi óvodások tarka – barka percei 

Vezeti: Gulyás Ferencné, Nagy Tiborné, Homoki 

Judit 

Székhely óvoda 

2021.04.19. Mese feldolgozásának lehetősége nagycsoport-

ban 

Vezeti: Rauschenberger Gáborné 

Pintér Dóra 

Csokonai úti 

óvoda 

2021.04.20. Dúdoló zenei tehetséggondozó műhely: Tavaszi 

ritmusok 

Vezeti: Molnárné Győri Erika, 

Jókai úti óvoda 

2021.04.21. A mese varázsa az együttnevelésben 

Vezeti: Balajtiné Sütő Margit 

Galsi-Nagy Andrea 

Kuthen úti óvoda 

2021.04.22. Tavaszi projektzáró tevékenység nagycsoport-

ban 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

SeresnéBődi Viktória 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

2021.04.221. „Bimbó serken, rügy kipattan…” projektzáró 

foglalkozás-együttnevelés lehetőségei 

Vezeti: Nagyné Varga Csilla, 

Perge Tiborné 

Táncsics krt. 19. 

óvoda 

2021.04.23. „Földforgatók” talajvizsgálat 

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária 

               Kovácsné Fodor Mónika 

Gépgyár úti SZIM 

óvoda 
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A tagintézmények hagyományaiknak, arculatuknak megfelelően együttműködtek más intézmények-

kel, szervezetekkel, melynek megvalósítási formáját a járványügyi intézkedések nagymértékben 

meghatároztak. A szakmai kapcsolattartás legfőbb színetere lett az on-line tér. 

 
 Cél Tartalom, megvalósítás 

Óvodák - 

Fenntartó 

Folyamatos in-

formáció csere. 

Az intézmény 

pedagógiai nevelő 

munkájának meg-

ismertetése. 

Intézményünk rendezvényei zárt körben valósultak meg, melyekről 

írásbeli tájékoztatást adtunk fenntartónk felé. Intézményünk Pedagó-

gusnapi Ünnepségén Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte in-

tézményünk dolgozóit, köszönte meg elhivatott munkájukat, Gulyás 

Ferencné intézményvezetőt Brunszvik Teréz Díj miniszteri adomá-

nyozása alkalmából virágcsokorral köszöntötte. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati 

támogatásokkal megvalósuló szakmai fejlesztésekről a Madarász Imre 

Egyesített Óvodában, fókuszban az esélyteremtés” című beszámoló 

elkészítésének határideje módosult, 2021 novemberére, melyet az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Képviselő Testület 

tárgyalja meg.Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolattartás 

folyamatos, együttműködő, konstruktív volt. A fokozódó járvány 

időszakában a kapcsolattartásunk elsősorban elektronikus csatornákon 

valósult meg. Az intézmény helyzetéről Polgármester urat folyamato-

san tájékoztattam írásban és szóban, kiemelten az intézményen belüli 

járványhelyzet alakulásáról, a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

A Polgármesteri Hivatal vezetői, munkatársai intézményünk működ-

tetését, a feladatok jogszerű ellátását figyelemmel kísérik, támogatják, 

segítik, konzultációra, egyeztetésekre lehetőséget teremtenek. A fej-

lesztési lehetőségek feltárása, megtervezése során a folyamatos kap-

csolattartás és egyeztetési lehetőség biztosított. 

Hatékony együttműködés, munkavégzésjellemző 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. 

A járvány időszakában az operatív feladatok egyeztetésében Kósáné 

Bene Hajnalka irodavezetővel kapcsolattartásunk rendszeres volt. 

Óvodák – 

Cigány Nem-

zetiségi Ön-

kormányzat 

Az intézményben 

megvalósuló 

cigány nemzetisé-

gi nevelés ered-

ményeinek bemu-

tatása, együttmű-

ködés, vélemény-

kérés. 

Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati 

támogatásokkal megvalósuló szakmai fejlesztésekről a Madarász Imre 

Egyesített Óvodában, fókuszban az esélyteremtés” című beszámoló 

elkészítésének határideje módosult, áprilisról novemberre.a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete tárgya. 

Rendezvényeinkre a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 

meghívást kaptak, intézményünk Pedagógusnapi Ünnepségén Varga 

István Mici elnök úr vett részt, ahol nyugdíjba menő kollegáinkat, 

díjazottjainkat virágcsokorral köszöntötte. 
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Óvoda - csa-

lád 

Az információ 

átadás, 

Az óvoda tartalmi 

munkájának szak-

szerű 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 bekö-

vetkezett változásokról. Az egyéni mérő, értékelő lapok alapján két 

alkalommal tájékoztattuk a szülőket a gyermekek fejlődéséről, szük-

ség esetén tanácsokat adtuk a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. 

Szülői értekezleteken, de az év nagy részében a járványügyi helyzet 

miatt elektronikus úton tájékoztattuk a szülőket a féléves feladatok-

ról, elért eredményekről, óvodai programokról. 

 

A szülők tájékoztatása folyamatos volt, a koronavírus fertőződés 

megjelenése az óvodákban azonnali intézkedést követelt meg, külö-

nösen a rendkívüli szünetek elrendelésének idején. A szülők, még ha 

nagyon nehéz helyzetbe kerültek a családok, elfogadóak, támogatóak 

voltak, hiszen mindannyiunk célja a járvány terjedésének csökkentése 

volt. 

Nagyon fontosnak tartottuk a kétirányú kommunikációt a családok-

kal, hiszen a szülők részéről is fontos információkat kaptunk a gyer-

mekekről, 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 járvány idején a veszélyhelyzeti jogszabályi keretek lehetőséget 

adtak a szülők számára, hogy a házirend szerinti intézményvezetői 

engedélyezéssel otthon tartsák gyermekeiket. Ezzel a családok egy 

része élt is a járvány kiemelkedő időszakában.  

 

A Pedagógiai Programunk egyik specifikuma a családok bevonása az 

óvodai életbe, sajnos ezt ebben az évben nagyon kevés alkalommal 

tudtuk biztosítani. 

Az óvodapedagógusok családokkal a kapcsolatot tartották, szükség 

szerinti támogatást nyújtottak számukra. 

A rendkívüli szünet idején működtük a „Karcagi óvodások tarka-

barka percei” oldalunkat a Facebook közösségi portálon,, melyen 

keresztül sok hasznos fejlesztő tevékenységbe kapcsolódhattak be a 

gyermekek az otthon töltött idő alatt. 

Tagóvodák 

közötti kap-

csolattartás 

Intézményi közös 

alapelvek, célok 

mentén együtt-

működés. Tartal-

mas szakmai 

kapcsolt kialakítá-

sa. Intézményi jó 

gyakorlatok in-

tézményen belüli 

átadása, egymás-

tól tanulás.  

Szakmai munkaközösségekben való együttműködés elsősorban onli-

ne, kiscsoportos tevékenységekben valósult meg, melynek célja a 

módszertani ismeretek bővítése volt. Az intézményi programok eb-

ben az évben tagóvodánként valósultak meg, melyeket a munkakö-

zösségi vezetők,tagok irányítottak, szerveztek. Jó kapcsolatot ápoltak 

egymással, melynek tartalma az egymástól tanulás megvalósul a 

bemutató foglalkozások keretében, munkaközösségi foglalkozásokon, 

teamekben. A tehetséggondozás területén, a Zöld Óvodák között, 

Nemzeti Tehetségprogram projektjeinek közös megvalósítása során 

az együttműködés megvalósult.  

Szakmai műhelyeink (kamarakórus, tánc) megalakulta, azonban a 

rendezvények szervezésének veszélyhelyzeti szabályozása együttmű-

ködésüket, fellépéseiket nem tette lehetővé. 

 

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

Kuthen úti óvodák, valamint a Takács - Zöldfa úti óvodák 2020 nov-

emberében zárták a projektet, programjaikat a csoportjukba tartozó 

vidéki óvodákkal közösen, a projekt koordinátorának irányításával 

online valósították meg. 

Óvodák – 

általános 

iskolák 

Az óvodából az 

iskolába való 

beilleszkedés 

Nagyon fontosnak tartottuk az iskolákkal való kapcsolattartást már a 

beiratkozás időszakában, a szülőket az iskolák által készített plaká-

ton, szórólapokon keresztül tájékoztattuk. A megszokott kölcsönös 
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segítése.  

A pedagógiai 

módszerek, eljá-

rások összehango-

lása. 

látogatások ebben az évben elmaradtak. 

Az óvodapedagógusok és a tanítónők közötti szakmai kapcsolatot 

nagyon fontosnak tartjuk, támogatjuk. 

Óvodák –

JNSZM Pe-

dagógiai 

Szakszol-

gálat Karcagi 

tagintéz-

ménye 

A valamilyen 

képesség, részké-

pesség zavarral, 

magatartásprob-

lémával küzdő 

gyermekek fej-

lesztése, illetve 

számukra a leg-

megfelelőbb isko-

latípus megvá-

lasztása. Pszicho-

lógus, gyerekek és 

szülőknek tanács-

adás. 

Logopédiai fog-

lalkozások meg-

szervezése – tar-

talmas szakmai 

együttműködés 

logopédus-

óvodapedagógus 

között. 

Az intézményvezetés között együttműködő szakmai kapcsolat alakult 

ki. Több alkalommal került sor egyeztetésre a feladatok ütemezése, 

megfelelő ellátása, feltételek biztosítása érdekében.  

 

A beszédhibás nagycsoportos gyermekekkel a nevelési év során he-

tente két alkalommal foglalkozott a logopédus. A gyermekeket a 

szülők viszik a foglalkozásokra a szakszolgálat intézményébe, így a 

logopédus és óvodapedagógusok közötti rendszeres szakmai kapcso-

lat az elmúlt időszakbanmegszűnt, információt a gyermekek fejlesz-

tésének 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 szakvéle-

ményben foglaltak szerint a nevelési év során megvalósult. A kontroll 

vizsgálatokra a felterjesztés megtörtént. 

 

Képességszint méréstközépsős korú gyermeknél végeztek a Pedagó-

giai Szakszolgálat gyógypedagógusai, mely alapján elkészítették a 

részképességeket érintő szakmai véleményüket. A szülőkkel egyez-

tetve indult meg szükség esetén a gyermekek fejlesztése. Amennyi-

ben szükségesnek látták, további vizsgálatra tettek javaslatot. 

Óvodák – 

JNSZM Pe-

dagógiai 

Szakszolgálat 

Székhelyin-

tézménye 

Sajátos nevelési 

igényű gyermek 

ellátása szakértői 

vélemény alapján. 

Intézmény kijelö-

lések. 

A tanköteleskorú 

gyermekek iskola 

készültségének 

megállapítása. 

SNI alapvizsgálatok és kontroll vizsgálatok. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása szakértői vélemény alap-

ján valósult meg. 1 fő főállású gyógypedagógus-óvodapedagógusunk 

és megfelelő szakos gyógypedagógusok megbízásos munkaszerződés 

keretében végezték feladataikat.  

 

Az óvodapedagógusok a gyógypedagógusok segítségével elkészítet-

ték a fejlesztési tervet. 

A gyermekek fejlesztését valamennyi pedagógus dokumentálta. 

Óvoda – Ok-

tatási Hivatal 

Szolnoki Pe-

dagógiai Ok-

tatási Köz-

pont 

A nevelőmunka 

eredményességé-

nek szakmai tá-

mogatása. A to-

vábbképzések 

alkalmával peda-

gógiai módszerek, 

eljárások elsajátí-

tása, információ-

szerzés.  

Minősítések, 

tanfelügyeletek 

Szakmai előadásokkal, konferenciákkal, továbbképzésekkel, bemuta-

tó foglalkozásokkal támogatták a nevelőmunka eredményességét, 

amelyeken óvodapedagógusaink részt vettek. A pedagógusminősítés 

a pedagógiai szakmai ellenőrzés, szervezési feladataival kapcsolato-

san tájékoztatásokat kaptunk, szükség szerint egyeztetés történt. 

Szaktanácsadói és szakértői konferenciákon, fórumokon vettek részt 

intézményünk mesterpedagógusai. 

 

Bázisintézményként lehetőségünk volttöbb alkalommal, bemutatkoz-

ni előadásokkal, konzultációval, bemutató foglalkozásokkal. 

A programok online szervezésben valósultak meg. 

Óvodák – 

Családsegítő 

Központ, 

Gyermek-

jóléti Szolgá-

lat, Gyámhi-

vatal 

A hátrányos, 

halmozottan hát-

rányos és veszé-

lyeztetett helyzet-

ben élő családok, 

gyermekek érde-

keinek képvisele-

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. 
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te, segítése.  

Fejlődésükről a szülőket folyamatosan tájékoztattuk. Fejlesztésükre 

játékos feladatokat tanácsoltunk otthonra.  Igyekeztünk mintát nyúj-

tani a családok számára, mely elősegítette a hátrányok leküzdését. 

 

A segítő intézményhálózattal szoros munkakapcsolatban voltunk, a 

gyermekekről szükség esetén jellemzést készítettünk részekre. Prob-

léma esetén jeleztük a családdal való kapcsolatfelvétel szükségessé-

gét. Az óvodai hiányzásokról a jogszabálynak megfelelő kötelezett-

ségünknek eleget tettünk a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, 

és a Szabálysértési Hatóság felé. 

 

Folyamatosan végzik tevékenységüket az óvodai szociális segítő 

munkatársak, akik az intézményünk óvodáiban rendszeresen végzik 

feladataikat, meghatározott időpontokban.A feladatkör szakszerű 

ellátása érdekében Kun Csilla intézményvezetővel kapcsolattartásunk 

folyamatos a megvalósulásról. 

Óvoda- Kul-

turális, köz-

művelődési 

intézmé-nyek 

(Déryné Kul-

turális, Sport 

Központ és 

Könyvtár, 

Györffy 

IstvánNagyku

n Múzeum) 

A gyermekek 

számára óvodán 

kívüli kulturális 

programok bizto-

sítása, élményeik 

biztosítása, 

együttműködés a 

városi rendezvé-

nyek sikeres 

megvalósítása 

érdekében. Infor-

máció áramlás 

biztosítása az 

intézményekkel.  

A járvány tavaszi időszakának enyhülést, a veszélyhelyzeti intézke-

dések felodásának időszakát követően óvodai csoportjaink, tábori 

programjaink látogatást tettek a helyi értékeinket közvetítő helyszí-

neken. 

 

A közművelődési intézmények és intézményünk vezetése, munkatár-

sai jól működő kapcsolatot építettek ki az intézmények között. 

Óvodák – 

Gyermek-

orvosok, vé-

dőnők 

Folyamatos in-

formációcsere, a 

családok segítése 

az egészséges 

életmód kialakítá-

sában minden 

gyermek eseté-

ben.  

A járványhelyzet 

csökkentése.  

A szakmai együttműködést támogatta, a szülők egészségnevelési 

ismereteit bővítette az őszi időszakban szabadtéri helyszínen megva-

lósult gyermekorvosi tájékoztatás, konzultáció, valamint a gyerme-

keknek szervezett bábalőadás pályázati projekt keretében.  

A járványhelyzet súlyosbodásának időszakában szükség szerinti 

egyeztetésekre került sor. 

A „Sportolj velünk” rendezvény keretében Dr. Vass Éva gyermekor-

vos előadást tartott szülők, pedagógusok részére az egészséges 

életmó, helyes táplálkozás témakörben, valamint szűrést végzett 

gyermekek körében. 

Óvoda – Ala-

pítvány, civil 

szervezetek 

A város kulturális 

és közéletében 

való részvétel, 

egymás segítése, 

támogatása a 

pályázatokban. A 

karcagi óvodásko-

rú gyermekek 

képességfejleszté-

sének támogatása. 

Rendezvények 

szervezése, vá-

rosban működő 

civil szervezetek-

kel kapcsolattar-

tás. 

A Gyermekünk Mosolya- Egészséges gyermekekértAlapítvány in-

tézményünket folyamatosan támogatja. A kuratórium és az intéz-

ményvezetés között szoros tartalmi együttműködés alakult ki. A 

Helyi Közösségért Csoport által kiírt pályázatokra 2 alapítványi pá-

lyázat került benyújtásra. 
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Középiskolák 

Kétoldalú 

együttműködési 

megállapodás 

alapján közösségi 

szolgálat lehető-

ségének biztosítá-

sa a középiskolás 

tanulók számára. 

Az intézményvezetők által megkötött együttműködési megállapodá-

sok alapján óvodáinkban biztosítottuk a járványügyi helyzet figye-

lembevételével a lehetőséget a közösségi szolgálatra, melynek kere-

tében a diákok bekapcsolódtak a gyermekek gondozásába, tevékeny-

kedtetésébe, a nyári programok megvalósításába.  

Együttműködési megállapodás létrejött: 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium - Karcag 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - 

Karcag 

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - Karcag 

Varga Katalin Gimnázium - Szolnok 

Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és 

AMI - Szolnok 

Szolnoki Szolgálat Szolnok 

Kós Károly Művészeti Szakközépiskola ésKollégium  - Debrecen 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 

ésÁltalános Iskolája – Debrecen 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen 

Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen 

Fazekas Mihály Gimnázium - Debrecen 

Teleki Blanka Gimnázium - Mezőtúr 

Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és szakközépis-

kola - Kisújszállás 

Móricz Zsigmond református Kollégium, Gimnázium, Szakközépis-

kola és Általános Iskola - Kisújszállás 

Európa 2000 – Budapest 

Ady Gimnázium – Debrecen 

Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium, Művészeti Gimnázi-

um – Szolnok 

Arany János Egészségügyi Gimnázium – Berettyóújfalu 

Vásárhelyi Pál szakközépiskola és Gimnázium- Szolnok 

Széchenyi Gimnázium- Szolnok. 
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3. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Kiindulópont: 

 Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírások. 

 Pedagógiai Programból származó feladatok - ellenőrzés. 

 Intézményvezetői 5 évre szóló vezetési program 

 

3.1. Köznevelési intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírásokból származó feladatok. 

 

3.1.1. Pedagógiai Program 

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

lapján biztosított. 

 

3.1.2. Szervezeti Működési Szabályzat 

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

az intézmény honlapján biztosított. Újabb módosítást 2021 nyarán nyújtunkbe. 

 

3.1.3. Házirend 

A Házirend módosítására 2020 szeptemberében került sor, nyilvánossága az intézmény honlapján 

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

det megismerésre – tanulmányozásra. Ezt dokumentáltuk, szülőkkel aláírattuk. 

 

3.1.4. Tanügy igazgatási – munkáltatói feladatok 

 2020/2021-es nevelési év II. féléves, a 2021/2022-es nevelési év I. féléves nyitva tartásá-

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

ság által. 

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

kába állás kezdetén megtörtént. 

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

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

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

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

gyermekek számát, melyet a fenntartó a jogszabálynak megfelelően meghatározott. 

 Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozá-

sok vonatkozásában szabályokat határozott meg a 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában. 

 Az Óvodai beíratás megtörtént a kiadott miniszteri határozata szerint. Az Oktatási Hiva-

tal által hivatalosan megküldött adatok alapján 175 fő óvodaköteles gyermek került felvé-

telre. Ebből 22 fő szeptember 01-től átjelenkezett a Református Óvodába. A környezetta-

nulmányok későbbi időpontban valósultak meg, a szülők írásban megkapták a felvételről 

a döntést. 

Az óvodai férőhelyek kihasználtságának érdekébenazok a gyermekek, akik 6 hónapon be-

lül 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:153 fő 
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3.1.5. Tartalmi fejlesztések  

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

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

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

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

folyamatosan fejlődő volt.  

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

seink, jó gyakorlataink bázis intézményként kerülhetnek bemutatásra. 

 

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

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai Programunk valamennyi pedagó-

gus számára a pedagógiai-szakmai munka tervezésének, megvalósításának alapdokumentuma volt. 

Az abban megfogalmazott pedagógiai alapelveket az óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítők a 

nevelés folyamatában érvényesítették. 

 

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

projektek, a napi vázlatok, a feladatok, a munkaformák, a módszerek és az eszközök. Kiemelt jelentő-

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

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

gásfejlesztés, egészséges étkezés, levegőzés), a környezetvédelem - természetvédelem, (óvodakert 

működtetése, hulladékhasznosítás, növények gondozása, madáretetés),az óvodás gyermekek iskolára 

hangolása.  

 

A csoportok óvodapedagógusai a Pedagógiai Programban megfogalmazottakat szem előtt tartva ter-

vezték és valósították meg a csoportokban feladataikat az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi, 

az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés területein. 

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

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

gű tevékenységek, tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

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

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

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

 

Nyári óvodai élet megvalósulása: 

Óvodáinkban a fenntartó által elfogadott nyitavatartási rend szerint láttuk el a gyermekeket, biztosít-

va számukra változatos, gazdag óvodai tevékenységeket, figyelembe véve egyéni életkori sajátossá-

gaikat és a nyáriidőjárást. 2021. július 05 - 2021. augusztus 20-ig 1-1 óvodánkban (Kuthen, Táncsics 

krt.19) biztosítottuk az óvodai ellátást. A nyári időszakban szervezett táborok 2021. július 05-09-ig 

valósultak meg.A tervezett 5 tábor helyett 4 tábor valósult meg,melynek programjait atáborvezetők 

dolgozták ki, s valósították meg intézményünk dolgozóival az érdeklődő gyermekek számára. 

Tábori beszámolók a 4. sz. mellékletben találhatóak. 

 

Táborvezetők: 

Andrási Tiborné - Környezeti tábor 

Molnárné Győri Erika - Zenei tábor 

Nagy Tiborné - Kézműves tábor 

Szabóné Szentesi Mária - Hagyományőrző tábor 
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A megvalósításának személyi feltételeit intézményünk közalkalmazottai biztosították, pénzügyi fel-

tételeit a 2021. évi költségvetésünkből tudtuk biztosítani, mellyelnagymértékben hozzájárultunk a 

résztvevő gyermekek szabadidős nyári programjainak biztosításához.  

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szintű megva-

lósítása.  

Az intézmény belső ellenőrzési, értékelési rendszere eredményesen támogassa az ellenőrzést, értékelést, 

fejlesztést. 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, átgondolt pedagógiai éves tervezés-

ben, tematikus lebontásban jelennek meg a 

napi tervezés, megvalósítás szintjén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósul meg a napirendi tevé-

kenységekkel összhangban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyerme-

kek szakszerű ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szociali-

záció területén érjünk el egyre eredményes 

megvalósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás 

vizsgálata valósuljon meg jogszabályi válto-

zásoknak, a helyi igényeknek és a kidolgo-

zott új módszereknek megfelelően. 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelé-

sünk alapelveit figyelembe véve készültek el a csoportok éves 

pedagógiai tervei, melyek tükrözik a nevelési programjaink sajá-

tos vonásait. A csoportnaplóink tervszerűen, tudatosan, 

naprakészenvoltak tervezve, vezetve. 

A csoportok nevelési terve kiterjedt a csoportbeli szokásokra, 

magatartásformálásra és hagyományápolásra, közös élményekre, 

témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, feladatokra. 

A tervezés során megvalósult az egyéni bánásmód és differenciá-

lás alkalmazása. 

A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése mellett 

a napi tervezés megvalósult. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak meg-

alapozása, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások 

kialakítása elsődleges feladatunk volt, a harmonikus, összeren-

dezett nagy és kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra 

fejlesztése mellett. 

Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros 

együttműködés során valósult meg. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti idő-

szakban, szervezett formában valósult meg. Heti egy alkalommal 

kötelező mozgás tevékenység, a hét többi napján, a délelőtt fo-

lyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindennapos test-

nevelés valósult meg óvodai csoportokban. Lehetőség volt az 

udvaron való tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett mozgás 

szervezésére is. 

Az udvari játszóterek, mozgásfejlesztő kis és nagyeszközök 

biztosítják a szabad mozgás tevékenységét a gyermekek egyéni 

fejlettségéhez igazodóan. 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek 

fejlődésének folyamatos nyomon követése, fejlesztési tervek 

elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész vezetése megvaló-

sult. Szülők reális tájékoztatást kaptak a gyermeke fejlődéséről 

évente legalább két alkalommal, melyet a szülők aláírásukkal 

igazoltak. Szükség esetén tanácsadásra, szakemberek bevonására 

is lehetőséget biztosítottunk a gyermekek fejlődése érdekében. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekre. 

Szülőkkel szoros, támogató együttműködés valósult meg a neve-

lési év során. 

 

 

A jogszabályi változásoknak és a pályázati eredményeknek meg-

felelően a Pedagógiai Program folyamatosan felülvizsgáljuk 

szükség esetén módosítjuk. 
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vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

Az külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és doku-

mentációban egyaránt. Az intézmény telje-

sítményértékelési rendszerének felülvizsgá-

lata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör 

vonatkozásában. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesz-

tő dokumentációjának felülvizsgálata, a 

csoport és tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

 

 

 

Belső ellenőrzési folyamatok az SZMSZ-ben meghatározott 

módon megvalósultak meg, dokumentálva a csoportnaplóban, 

valamint az ellenőrzési naplóban. Szempont-és kritériumrend-

szert tudatosan alkalmaztuk a dokumentációnkban, a mindennapi 

tervező munkánkban és a gyakorlati megvalósításainkban. 

 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek 

fejlődését az óvodapedagógusok folyamatosan nyomon követték, 

ennek megfelelően elkészítették a fejlesztési terveket, megtörtént 

a dokumentáció pontos, naprakész vezetése. Szülők reális tájé-

koztatása a gyermeke fejlődéséről évente két alkalommal való-

sult meg, melyet a szülők aláírásukkal igazoltak. Óvodapedagó-

gusaink szükség esetén a szakemberek segítségét kérték. Kiemelt 

figyelmet fordítottak a különleges bánásmódot igénylő gyerme-

kekre. 

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

lyázati forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

A gyermeklétszám, 

csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a 

magas szintű óvodape-

dagógusi feladatellátást, 

az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodape-

dagógusok alkalmazá-

sával az utánpótlás 

biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesz-

tésekre pályázati forrá-

sok keresése, szakmai 

megvalósítás összhang-

jának megteremtésével. 

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

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző csoportokban a csoportlétszámot 

igyekeztünk minél alacsonyabb szinten tartani. 

 

 

 

 

Óvodapedagógus hallgatók gyakorlatát biztosítottuk, levelező-nappali tagozaton tanu-

lók számára. A megüresedő álláshelyeket meghirdettük. Pályakezdő óvodapedagógus 

kolléganőt rendszeres szakmai beszélgetéssel, konzultálással segítjük. 

 

A 2014-2019 között megkezdett épületfejlesztések további ütemezése, finanszírozási 

források egyeztetése intézményünk fenntartójával. A SZIM óvoda melegítő konyhá-

jának felújítására pályázat került benyújtásra, mely a támogatást elnyerte. 

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

nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

A Nagykunság, Karcag 

értékeivel ismerkedje-

nek a gyermekek, helyi 

alkotók, kiállítások 

látogatása váljék rend-

szeressé valamennyi 

óvodai csoportban 

életkoruknak megfele-

lően. 

 

 

Az óvodás gyermekek 

életkorához közel álló 

hungarikumok megis-

merése kerüljön doku-

Prioritásként megjelent a tematikus terveink írásakor a lokálpatriotizmus.  

A néphagyományainkat felidéző téma feldolgozása a gyermekek életkori- és egyéni 

sajátosságának, érdeklődésének megfelelően történt. Néphagyományokat a jeles na-

pokhoz kapcsolva (szüret, karácsony, farsang, húsvét, kun hagyományok) dolgozták 

fel a csoportban dolgozó óvodapedagógusok. Élményszerzések, témákhoz kapcsolódó 

előzetes ismeretszerzések a témafeldolgozásokat megelőzően folyamatosan megvaló-

sultak, a járvány miatt elsősorban képek, könyvek, kisfilmek megtekintésével. A 

Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, értékeivel ismerkedtek meg a gyermekek 

életkori- és egyéni sajátosságainak megfelelően. A város múltját, jelenét bemutató 

kiadványok megtekintésével a gyermekek élményeit, ismereteit gazdagítottuk. Ovi-

galériákba helyi alkotók kiállításaival ismerkedhettek meg óvodás gyermekeink. 

 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve az új témákat sokoldalúan, élményszerűen 

dolgozták fel az óvodapedagógusok, melyeken keresztül a gyermekek megismerked-
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mentálásra, jelenjenek 

meg a keresztény kultú-

ra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi 

csoportban. 

hettek a hungarikumokkal. A projekt tervekben megjelentek a keresztény kultúra 

elemei. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Kötelező pedagógus 

továbbképzések teljesí-

tése valósuljon meg 

Elsődleges a módszer-

tani megújító képzése-

ken való részvétel. 

 

 

Jó gyakorlatok, mód-

szerek adaptálása neve-

lési gyakorlatunkba. 

 

 

 

Saját jó gyakorlataink 

adaptációjának támoga-

tása  

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesültek a Beiskolázási tervnek megfelelően. 

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított tovább-

képzéseket lehetőség szerint igénybevettük, azokon részt vettünk. 

 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon az eredményes gyakorlati munka 

bemutatásra került, egymás munkájába betekintést nyertünk, szakmai tapasztalatcse-

rére volt lehetőség. 

 

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

nyilvánossá tételük folyamatosan valósul meg.  

A jó gyakorlatok akkreditálása vezetői szinten teljes mértékben támogatásra került. 

 

 

Tehetséggondozó műhelyek, szakmai munkaközösségek programjainak minősítése, 

akkreditálása folyamatos. 

 

Tehetséggondozó műhelyeink jó gyakorlatából a 30 órás műhelymunkákat bemutató 

projektfüzetek készültek – a 2020-2021-es nevelési évben 12 füzet. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Eredményes gyakorla-

taink váljanak ismertté 

nevelőközösségen be-

lül. 

 

Kerüljenek akkreditá-

lásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra 

a kidolgozott, megvaló-

sított módszerek, gya-

korlatok 

Munkaközösségek szakmai feladatai között megjelentek az online bemutató foglalko-

zások, szakmai konzultációk, melyek intézményen belüli gyakorlatok megismerését, 

átvételét tették lehetővé. 

 

 

Az újabb kidolgozott jó gyakorlatainknál kiemelt jelentőségű volt az intézményen 

belüli szakértői, szaktanácsadói támogatás, valamint a külső kontroll, akkreditálási 

lehetőség beépítése a folyamatba.  

 

Intézményen belül az óvodapedagógusok innovációs törekvéseinek támogatása fo-

lyamatos. Kiemelt feladatunk volt a megvalósult gyakorlatok publikációja, szakmai 

lapokban, intézmény által készített projekt füzetekben. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, me-

gyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerül-

jenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Szakmai munkaközös-

ségek folyamatosan 

működjenek a pedagó-

giai program eredmé-

nyes megvalósítása 

érdekében. 

 

Szakmai munkaközös-

ség vezetők együttmű-

ködése rendszeresen 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódnak be a szakmai 

munkaközösségekben, melyben aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal 

elősegítették a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósulását.  

Minden kolléganő legalább 1 munkaközösség munkájában vett részt.  

 

 

 

 

 

Szeptemberben és januárban a munkaközösségek munkájának megismerése, progra-
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valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként 

a műhelyvezetők 

együttműködése feladat 

orientáltan működjön. 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai 

Oktatási Központtal 

szoros szakmai együtt-

működés valósuljon 

meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

Országos Óvodai Te-

hetségsegítő Tanáccsal, 

a Karcag és Térsége 

Tehetségsegítő Tanács-

csal az együttműködés 

keretében tehetségna-

pok, szakmai progra-

mok, gyakorlatok meg-

valósítása 

 

Határon túli szakmai 

kapcsolatok kialakítása 

mok egyeztetése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek feltárása valósult 

meg online formában. 

 

 

 

 

Tehetséggondozó műhelyvezetők közötti szakmai tapasztalatcsere jól működött, az 

egymástól való tanulás lehetőségét megteremtették. 

A tehetséggondozó tevékenységbe bekapcsolódó óvodapedagógusok szakmai 

segítésebiztosítva voltak. 

 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadást igényeltünk minősítés előtt. 

 

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet2020-2023 között viselheti intézményünk. 

Bázisintézményként a kapcsolattartás és az együttműködés a nevelési év során online 

formában folyamatos és rendszeres volt. 

Az őszi és a tavaszi pedagógiai napok keretében vállaltuk a jó gyakorlataink bemuta-

tását online a tudásmegosztás, mások módszertani kultúrájának gazdagítása érdeké-

ben. 

 

 

 

Szakmai együttműködés, országos konferenciákon való online részvétel, bekapcsoló-

dás a szakmai feladatok megvalósításába. 

Térségi Szakmai Fórum megszervezése a járványügyi helyzetre való tekintettel nem 

valósult meg. 

 

Testvérvárosi vagy határ menti magyar településekkel szakmai kapcsolat felvételére 

még sajnos nem került sor. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Zöld Óvoda pályázatok 

benyújtása 3 évenként. 

 

 

 

 

Zöld Óvodai tevékeny-

séghez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív 

részvétel 

2020 szeptemberében a Takács P. úti óvoda- 3. alkalommal, a Csokonai, Kuthenúti 

óvodák pedig Örökös Zöld Óvoda címre pályázott, melyek sikeres elbírálásban része-

sültek. Az okleveleket postai úton kapták meg az érintett óvodák. Minden tagóvodánk 

megkapta a logóval ellátott Zöld Óvoda táblát, melyek az óvodák külső homlokzatán 

elhelyezésre kerültek. 

 

A SZIM Óvoda Zöld Bázisintézményi feladatokatlát el, ennek keretében a Jász-

Nagykun-Szolnok megyében működő környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagó-

giája iránt érdeklődő óvodák számára a Zöld Óvoda Kritériumrendszer szerinti műkö-

dés segítése, pályázat elkészítéséhez szakmai tanácsadás biztosítása volt az elsődleges 

feladatuk. 

Európai Mobilitas Hét programjainak tagóvodánkéntvalósítottuk meg. A környezeti 

tábor ebben a nevelési évben a Zöldfa úti tagóvodánkban valósult meg. 

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

nek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

A belső ellenőrzések, 

értékelések tárják fel az 

erősségeket, és az 

egyéni fejlődési lehető-

ségeket. 

Az intézményben dol-

gozó szakértők, szakta-

Az óvodapedagógusok önértékelését az intézményi önértékelési kézikönyv alapján,az 

5 éves önértékelési program szerint valósítottuk meg. Négy óvodapedagógus önérté-

kelése zajlott le ebben a nevelési évben. (Kovácsné Laczikó Tímea, Kovács Mariann 

Eszter, Bodnárné Nagy Mária, Balázs Dorina) 

Az önértékeléseket követően fejlesztési tervek készültek. 

Az intézményben 3 fő szaktanácsadó és 2 fő köznevelési szakértő – mesterpedagógu-

sok látják el szakmai feladataikat az Oktatási Hivatal irányításával, megbízása alap-
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nácsadók támogató 

szerepe érvényesüljön. 

 

 

Külső szaktanácsadói 

szolgáltatások igénybe-

vétele váljon a pedagó-

gusok igényévé. 

ján. A jogszabályok szerint a hét egy munkanapján az intézményben a munkavégzés 

alól mentesítve vannak. Terhelhetőségük figyelembe vételével intézményi fejlesztési 

folyamatokba kapcsolódtak be intézményvezetői megbízás alapján. 

 

POK által biztosított szaktanácsadás lehetőség szerint igénybe vettük. Igénybejelentés 

minden évben az intézményvezetés feladata. 

Támogató szerepük a pedagógusok módszertani megújulásában érvényesül.  

Konfliktus kezelés lehetőségei címmel szaktanácsadást igényeltünk nevelő közössé-

geink részére, melynek időpontja 2021 őszére került át. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehet-

ségterületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

A tehetséggondozás 

teljes körű megvalósítá-

sa valamennyi óvodá-

ban. 

 

 

Óvodapedagógusok 

önmegvalósításának 

vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek veze-

tésében. 

 

Tehetségpont akkredi-

tációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végzik. 

26tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek tehetséggondozása. 

Nyelvi, testi- kinesztetikus- mozgás és gyermektánc, térbeli – vizuális, zenei, termé-

szetismereti és logikai területeken. 

 

A tehetségműhely megvalósításához szükséges feltételek feltérképezése, valamint 

biztosítása folyamatos volt az év során.  

Az óvodapedagógusok továbbképzését támogattuk, melyek elsősorban online formá-

ban szerveződtek meg. 

Pályázati projektek megvalósításának lehetősége biztosított volt. 

 

Intézményünk 2022-ig viselheti a kiváló akkreditált tehetségpont címet térségi terüle-

tünkön. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakorno-

koknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Főiskolai hallgatók 

szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellá-

tása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori 

feladatainak ellátása 

 

 

 

 

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

Kovácsné Czigle Erika (T 17) 

2. Vámosi-Kovács Ágnes II. éves óvodapedagógus, DE, Hajdúböszörmény Mentor: 

Nagy Tiborné (T17) 

3. Balajti Lilla – II. éves óvodapedagógus. DE, Hajdúböszörmény, Mentor: Nagyné 

Pusztai Tünde (Kuthen) 

4. Szappanos Noémi I. éves óvodapedagógusDE, Hajdúböszörmény. Mentor: 

Balajtiné Sütő Margit (Kuthen) 

5. Kovács Ágnes III. éves óvodapedagógus. Eszterházy Károly Egyetem 

Pedagógiai KarEger. Mentor: Sántháné Karászi Julianna (Kuthen) 

6. Kocsis Nikoletta III. éves óvodapedagógus. Gál Ferenc Főiskola Szarvas.          

Mentor: Szabóné Szentesi Mária (SZIM) 

7. Nagy Bettina II. éves óvodapedagógus. Selye János Egyetem Tanárképző Kar. 

Mentor: Harsányiné Szabó Ilona (Zöldfa) 

8. RauschenbergerFlávia I. éves Eszterházy Károly Egyetem Pszichopedagógia Szak-

irány- Gyógypedagógia alapképzés Mentor: Andrási Tiborné (Zöldfa) 

9. Győri Bianka I. éves óvodapedagógus DE, Hajdúböszörmény. Mentor: Nagy Ti-

borné (T 17) 

 

A gyakornokok szakmai fejlődésének segítése tapasztalataink, ismereteink átadásával, 

példamutató gyakorlataink bemutatásával valósult meg.  

A gyakornoki szabályzatban foglalt dokumentumok vezetése folyamatos volt. 

Gyakornokok: Erdei Krisztina (T17), Rapi Angéla Éva (Jókai) Ábrahám Anett (Ta-

kács) Balázs Dorina (Zöldfa) Ujj Petronella (Zöldfa) 

Mentorok: Andrási Tiborné, Harsányiné Szabó Ilona, Molnárné Győri Erika, 
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Mentorok közötti 

szakmai együttműkö-

dés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé 

Posztósné Kovács Éva 

 

Mentori feladatok ellátásának, dokumentálásának támogatása az intézmény „Gyakor-

noki Szabályzata alapján - Harsányiné Szabó Ilona mesterpedagógus vezetésével 

történt. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósulása a 2020-2021-es nevelési évben 

Pedagógiai munkánkat 

a Pedagógiai Program-

ban megfogalmazott 

célkitűzések, feladatok 

eredményes megvalósí-

tásával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőfor-

rásaink hatékony ki-

használása a célok 

elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvé-

nyesítésével. 

Célok elérése hatékony, gazdaságos intézményi működési keretek között a minőség-

biztosítás eszközeinek alkalmazásával valósult meg.  

 

 

 

 

 

Költségvetési források bővítése a nevelési év során pályázati források felkutatásával, 

sikeres pályázatok benyújtásával, megvalósításával vált valóra. 

 

3.2.1. A gyermekvédelmi munka 

 

Célunk:Feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan érintik, 

illetve veszélyeztetik. Egyéni képességek differenciált fejlesztése, fejlődésük elősegítése. 

 

Megvalósult feladatunk:Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére, az óvodai keretek közötti kompen-

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

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

len viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermekek 

fejlődését segíteni. Ez a segítség szükség szerint kiegészül a pszichológus, segítő közreműködésével 

is. 

 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai: 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi – lelki bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

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

 

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

megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző. A gyermekvédelmi munka valamennyi óvodape-

dagógus feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, adatszolgál-

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

dánként megbízott gyermekvédelmi felelősök koordinálják a gyermekvédelmi feladatokat és kapcso-

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

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

kát, az intézményvezetőt tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják. 

 

Gyermekvédelmi munkatervben meghatározott céljainkat, feladatainkat, melyet hónapokra 

lebontottunk. 
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Célok: A HH-s, HHH-s és veszélyeztetett gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség sze-

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

kel (Családsegítő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat, Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya és Hatósági 

Osztálya, Gyermekjóléti Szolgálat stb.), szakemberekkel. 

 

Feladatok 

 minden gyermekre kiterjedő figyelem, a megfelelő ellátás biztosítása az óvoda részéről, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

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

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

 

Szeptember 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett gyermekek számbavétele, 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása, 

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése, 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben. 

 

Október 

 családlátogatások lebonyolítása, 

 megbeszélés, időpont egyeztetés a védőnővel, 

 folyamatos kapcsolat a szakemberekkel, óvodapszichológussal, logopédussal, gyógypeda-

gógussal. 

 

November 

 aktuális feladatok ellátása, 

 felmerülő problémák megoldása. 

 

December 

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

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

dus, fejlesztő pedagógus, pszichológus)  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése. 

 

Január 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők figyelmének 

felhívása a határidőre, 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése, 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok végzése. 

 

Február 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról. 

 aktuális feladatok ellátása. 

 

Március 

 aktuális feladatok ellátása 
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Április 

 aktuális feladatok ellátása, 

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

 

Május 

 éves beszámoló elkészítése, 

 

Gyermekvédelmi felelősök tagóvodánként 

 

 Táncsics krt. 17. Székhely  Kovácsné Czigle Erika 

 Csokonai úti óvoda   Lövei Gáborné 

 Jókai úti óvoda   Szalókiné Kovács Erzsébet 

 Kinizsi úti óvoda   Migácsné Erdei Gyöngyi 

 Kuthen úti óvoda   Sántháné Karászi Julianna 

 SZIM óvoda    Tóthné Török Judit 

 Takács P. úti óvoda   Gyökeres Éva 

 Táncsics 19. sz. óvoda  Kovácsné Laczikó Júlia Tímea 

 Zöldfa úti óvoda   Csapóné Horváth Marianna 

 

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

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

állnak, a meghatározott időtartamban látják el feladataikat az óvodákban.  
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Óvoda 

Veszé-

lyezte-

tett 

Hátrá-

nyos 
HHH 

Hatósági intézkedések, segítség kérése szakemberektől (szak-

szolgálat, stb.) Családlátogatások 

Székhely 

Kovácsné Czigle Erika 
0 2 3 

Családlátogatások – minden család és szükség szerint 1 fő. 

A virushelyzetből adódóan kevés lehetősége volt munkaközössé-

günknek jelenléti munkavégzésre. Online illetve telefonon történő 

kapccsolat felvétel formájában beszéltük meg a felmerülő kérdé-

seket, ami irányt muatatott, előre vitt célaim elérésében. 

Csokonai 

Lövei Gáborné 
0 0 3 

A szülők 11 isloaérettségi vizsgálatoto kezdeményeztek, melyek 

erdményeképpen 10 fő további egy nevelési ére marad intézmé-

nyünkben. 

Ped. Szakszolgálat vizsgálati kérelem 2 fő, melnyek eredménye 1 

fő SNI és 1 fő BTMN gyermek. 

A virushelyzet miatt a családlátogatások száma minimálisra kor-

látozódott. 

Jókai 

Szalókiné Kovács Erzsé-

bet 

1 0 4 

Családlátogatások – szükség szerint. 

Gyermekjóléti Szolgálat részére adatszolgáltatás: 3 alkalommal a 

veszélyeztetett gyermek esetében. 

Több esetben kerestük meg a szülőket gyermekük hiányzásának 

oka miatt. 

Kinizsi 

Migácsné Erdei Gyöngyi 
19 9 49 

Családlátogatások száma óvodai szinten 9 alkalommal történt 

szeptemberben, májusban a megszokottnál jóval kevesebb volt a 

pandémia miatt. Összesen 17 gyermeket látogattunk meg. 

Gyermekjóléti:18 esetben adatszolgáltatás. 

Gyámügyi Osztály 10 védelembe vett gyrmek felülvizsgálatához 

kért jellemzést. 

A veszélyhelyzet idején 2021. 03.08.- 04.19. között ügyeleti ellá-

tást 5 főre kértek, 46 fő igényelt elvitelre háromszori étkezést. 

Kuthen 

Sántháné Karászi Julianna 
0 11 26 

Családlátogatások száma – 69 alkalom, problémás esetekben 

többször is kimentünk egy-egy családhoz. 

Gyermekvédelmi intézkedésre nem került sor. 

SZIM 

Tóthné  

Török Judit 

0 8 12 

Családlátogatások száma –12 alkalommal. elsősorban a HH és 

HHH gyemekeknél.Gyermekjóléti Szolgálat: 3 gyermekkel kap-

csolatosan tartjuk a kapcsolatot. 

Gyámhatóságnál: 6 gyermek esetében kapcsolattartás. 

A vészhelyzet ideje alatt igyekeztünk a rendelkezésünkre álló in-

formációs csatornákon keresztül tartani a kapcsolatot a gyerme-

kekkel és szüleikkel. 

Takács P. 

Gyökeres Éva 
6 10 14 

Családlátogatások száma – 50 alkalom,  

A HH és HHH gyermekek rendszeresn jártak óvodába, hiányzásuk 

betegségből adódott. 

Gyermekjóléti Szolgálat részére több óvdoai jellemzést adtunk ki.  

Gyámügyi Osztály fele 3 kisgyermekról szolgáltattunk adatot. 

Táncsics krt.19. 

Kovácsné Laczikó Júlia 

Tímea 

2 1 15 

Családlátogatások – kiscsoportos gyermekeknél 

Gyermekjóléti Szolgálat: 1 testvérpár esetében, akik veszélyezte-

tettek. 

Zöldfa 

Csapóné Horváth Marian-

na 

2 3 24 

Családlátogatás - 25 alkalom, gyakran látogatott családok szá-

ma: 2. 

Gyermekjóléti szolgálat felé óvodai jellemzések 11 alkalommal, 

Gyámügyi Osztályon 4 gyermek ügyében voltunk jelen, 2 alka-

lommal kértek adatszolgáltatást. 

Veszélyhelyzet idején 8 gyermekre kértek ügyeleti ellátást, az 

étkezést 21-en vették igénybe. 

Összesen 30 44 150  
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Megvalósulás: 

 Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységét a Köznevelési törvény és Gyermekvédelmi 

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

gyermekvédelmi tevékenységben el kell látnia minden pedagógusnak, gyermekvédelmi fele-

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

évben folyamatosan volt feladatunk a gyermekvédelem területén, a problémákra megtaláltuk 

a megoldási módokat. 

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

szi és nyári szünet alatt. 

 A rendkívüli szünet alatt a gyermekétkeztetés bizrtosított volt az otthon maradó gyermekek 

számára. 

 A gyermekvédelmi munkát segítette a fejlesztő pedagógus. 

A gyermekvédelmi munkaközösség munkája nagyon tartalmas volt. 

 

3.2.2. Cigány nevelés feladatai a programban tervezettek iránymutatásával. 

 

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. A családi nevelés hiányosságainak kompenzálása, szociális 

beilleszkedés segítése, melynek során megalapozódik a gyermekek biztonságérzete. Pozitív érzelmi 

kötődésük kialakítása az óvodához, társas kapcsolataik ösztönzése, a másság elfogadásának támoga-

tása.  

 

Feladatok megvalósítása: 

 Nevelőmunkák során figyelembe vesszük a Nemzetiség óvodai nevelés irányelveit. 

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

mondókák, mesék, versek átörökítése, közvetítése a gyermek felé, így az identitástudat kialakí-

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

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

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

kének megállapítása. 

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

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

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

mi – nyelvi nevelés területei. 

 Tagintézményeik nevelési gyakorlata magában rejti a cigány származású gyermekek differen-

ciált fejlesztésének lehetőségeit, mely egyéni fejlesztésre, egyéni képességekre épülő.  

 A cigány nemzetiségi nevelés és értékközvetítés magyar nyelven folyik. 

 

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

2 0 6 67 57 6 28 16 29 211 
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Integrált nevelés során a pedagógusok is több figyelmet tudtak fordítani a gyermekek felzárkóztatásá-

ra. Kiemelt szerepet kaptak az egészséges életmódra nevelésen belül a higiénés szokások kialakítása, 

a társas együtt élés szabályai. 

Az értelmi képességek fejlesztésére az egyéni és mikrocsoportos formában, játékos módszerekkel 

történő foglalkoztatás volt a legeredményesebb. A hátránykompenzáció és tehetségfejlesztés egyaránt 

fontos feladat volt a nevelési év során.  A tehetséggondozó műhelyekbe természetesen bekerültek a 

cigány gyermekek is. 

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

tés, az esélyegyenlőség biztosítása. A nevelőmunka személyi, tárgyi feltételei adottak ahhoz, hogy az 

intézménybe járó valamennyi gyermek megkapja a számára legmegfelelőbb fejlesztést, nevelést, 

szükség esetén külső szakemberek támogatását. Ebben valamennyi óvodapedagógus, gyermekvédel-

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

kel, intézményünk fenntartójával, külső partnerekkel. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

valókapcsolattartásunkatközösen megújítottuk, szakmai programjaink, rendezvényeink alkalmával 

konzultálunk a közös feladatainkról. 

 
Intézményünk szakmai tartalmi munkájáról „Beszámoló a pályázati támogatásokkal megvalósuló szakmai 

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

sének határideje módosult, áprilisról novemberre, mely előterjesztésre kerül a Cigány Nemzetiségi Önkor-

mányzat felé. 

 

3.2.3. Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása 

 

Célunk: 

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

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

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

séggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásainak megszervezése a hatályos jogszabályoknak és a 

gyermekek aktuális állapotának, illetve a szakértői bizottság javaslatainak megfelelően. 

 

Feladataink megvalósítása: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek állapotához igazodó személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása 

 Elfogadó légkör megteremtése az SNI gyermekek számára 

 Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció) 

 Az atipikus fejlődésmenetből származó hátrányok csökkentése 

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

a mozgás fejlesztése a pedagógia eszközeivel 

 Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel 

 A szakértői véleményben meghatározott időkeretben és foglalkoztatási formában, a 

gyermekek habilitációs-rehabilitációs, fejlesztő, valamint kötött többségi prevenciós 

foglalkoztatása 

 A szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok, valamint a gyógypedagógiai és 

pedagógiai célú megfigyelések, vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével egyéni 

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

mentálása, valamint az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata, módosítása. 

 Az SNI és BTMN gyermekek erősségeinek feltérképezése, tehetségígéretek felismerése, 

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

szolgálattal, valamint az országos illetékességű szakértői bizottságokkal, szakorvosok-

kal, a gyermekvédelem szakembereivel.  

 Komplex szakértői alap- és felülvizsgálatok, vizsgálatok kezdeményezése  

 Az integráltan nevelt gyermekek családjainak folyamatos támogatása. 

 Szükség szerint esetmegbeszélések szervezése az aktuálisan felmerülő problémák keze-

lésére 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma óvodánként 

 

 
 

A 2020-2021-es nevelési évben az októberi statisztika szerint 12 SNI gyermeket integrált nevelését 

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

eredményei és új beiratkozás alapján 16 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 jogvi-

szony 
Óraszám 

Homoki Judit 
logopédus, tanulásban akadályo-

zottak pedagógiája szak 
Főállás 20 

Vincze Dóra 
Szomatopedagógus 2021.04.16-

ig 
Megbízási szerződés 6 

Szendrei Orsolya 
Szomatopedagógus 2021.04.19-

től 
Megbízási szerződés 4 

 

Az ellátás formája: 

- egyéni (1-3 fő) foglalkozás 
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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 ré-

széről 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 eszkö-

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

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

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

gyermeküket. 

 

A 2021-2022-es nevelési évben 7 sajátos nevelési igényű gyermek kezdi meg általános iskolai tanul-

mányait. A következő nevelési évre beiratkozott három éves életkorú gyermekek között 4 olyan 

gyermek van, aki érvényes szakértői véleménnyel érkezik az intézménybe. 

 

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

gyermekek fejlesztését online formában.   

 

Az idei nevelési évben 8 gyermek vizsgálati kérelmét juttattuk el BTMN/SNI gyanú megerősítése, 

illetve kizárása céljából a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményébe, illetve a 3 a 

gondviselő által kezdeményezett vizsgálathoz adtunk pedagógiai jellemzést. A szakértői vélemények 

alapján 2021. június 30-ig 5 sajátos nevelési igényű gyermek felülvizsgálatát kezdeményeztük a kö-

vetkező, 2021-2022-es nevelési évre vonatkozóan. A gyermekek behívása és vizsgálata a járványügyi 

helyzet mérséklődése óta folyamatos.  

 

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

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

mekek optimális fejlődése érdekében.   

 

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

sajátos nevelési igényű gyermekek speciális igényeinek kielégítésében is. 

 

Nehézségek: Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2020. június 30-ig eljuttatta a 

2020/2021-es hivatalból indított felülvizsgálathoz szükséges pedagógiai jellemzést az illetékes szak-

értői bizottságoknak, illetve több gyermek esetében kezdeményezett a gondviselő beleegyezésével 

alapvizsgálatot. Sajnos a szülők sok esetben jelzés nélkül nem tettek eleget kötelezettségeiknek és 

nem jelentek meg a felülvizsgálatokon a szakértői bizottság által jelzett időpontokban, több esetben 

csak hatósági behívásra mentek el a komplex vizsgálatra, felülvizsgálatra.   

 

3.2.4. BTMN gyermekek 

A mindennapi munkában a Pedagógiai Programban meghatározottak érvényesültek. 
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A fejlesztő tevékenységek célja a komplex (mozgás, beszéd, szociabilitás, adaptív viselkedés) ké-

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

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

 

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

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

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

saikat. 

 

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

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

 mozgásfejlesztés 

 beszéd- és nyelvi képességek fejlesztése 

 kognitív funkciók fejlesztése 

 adaptív viselkedés fejlesztése  

 differenciálás 

történik.  

 

Az fejlesztő foglalkozások ellátása 

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

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

történt. 

 

Fejlesztőpedagógus Képzettség 
Foglalkoztatási 

jogviszony 

Ellátott BTMN 

gyermekek száma 

Homoki Judit 

gyógypedagógus - logopédus, tanu-

lásban akadályozottak pedagógiája 

szak 

Főállás 6 

Kunné Nánási Mónika Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 6 

Molnárné Oros Csilla Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 2 

Lövei Gáborné Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 3 

Rauschenberger Gá-

borné 

Fejlesztő óvodapedagógus Főállás 1 

 

Az ellátás formája: 

 egyéni (1-3 fő) foglalkozás 

 mikrocsoportos (3-5 fő) foglalkozás 

 

A fejlesztő foglalkoztatás dokumentációja: 

 Egyéni fejlesztési terv 

 Fejlesztő foglalkoztatás - Egyéni fejlődési lap – intézményi, saját készítésű 

 Értékelőlap a fejlesztő foglalkoztatás eredményeiről 
 

Megvalósítás 

2020-2021-es tanév októberi statisztikája alapján 9 fő BTMN gyermek ellátásával kezdtük a nevelési 

évet. A szorgalmi idő végére az új vizsgálatok eredményei alapján 17 főre emelkedett a létszámuk.  

A gyermekek szakértői alap és felülvizsgálati eredményeinek függvényében a létszám folyamatosan 

változó volt.  
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A BTMN gyermekek közül tizenketten kezdik meg a 2021-2022-es nevelési évben általános iskolai 

tanulmányaikat, így a szorgalmi időszak kezdetén 5 BTMN gyermek kezdi a nevelési évet az intéz-

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

a nevelési tanácsadás szűrővizsgálatai alapján 2021. szeptember 1-ig változhat. A beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásain, gyógy-, illetve speciális 

képzettségű fejlesztő óvodapedagógusok az alábbi területeken nyújtottak segítséget az érintett gyer-

mekeknek: 

 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 ütemé-

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

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

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

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

évben két alkalommal valósult meg. 
 

3.2.5. Egészségügyi vizsgálatok rendje 

 

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

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

 gyermekorvosi, 

 fogorvosi vizsgálat. 

 

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

nők rendszeres látogatták az óvodákat, végezték a gyermekek szűrését, tisztasági vizsgálatokat. Igény 

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

fejtetvesség miatt. A védőnőkkel kapcsolatunk minden óvodában jó, számíthatunk segítségükre, ta-

nácsaikra.  

 

Megvalósult a folyamatos kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel.  

 A súlyos járványügyi szempontból kiemelt kockázatot jelentő betegségek elterjedésének 

megelőzése 

 ha egy gyermek, tanuló, pedagógus és a személyzet más tagja az intézményben történő 

tartózkodás során betegszik meg légúti/emésztőrendszeri tünetekkel, akkor őt el kell kü-

löníteni, szülőjét értesíteni, mielőbb hazabocsátani. 

 amennyiben a megbetegedések halmozottan, vagy súlyos formában fordulnak elő egy 

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

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

gatási Szerv értesítése, rajtuk keresztül a házi orvosok értesítése). 
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Kiemelt figyelmet fordítottunk az influenza, koronavírus terjedése elleni védekezésre, jelentési köte-

lezettségünket betartottuk. 

 

3.2.6. Tartásjavító – és lábstatikai torna 

 

Célunk: A preventív mozgásgyakorlatok végzésével az enyhe fokú mozgásszervi elváltozások 

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

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

ség megőrzése, megóvása. 

 

Megvalósult feladatok: 

 Óvodáinkban 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, moz-

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

lyiség akarati tényezőinek alakítása. 

 A tartásjavító- és lábstatikai torna legfontosabb gimnasztikai gyakorlatai izmokra kifejtett 

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

gyakorlatok alkalmával. 

 

Tartásjavító tornát végző óvodapedagógusok 

 

 Székhely, Táncsics krt. 17. Nagy Tiborné 

 Csokonai úti óvoda  Konczné Pecze Margit  

 Jókai úti óvoda  Popovicsné Nagy Mária 

 Kuthen úti óvoda  Dr. Kozákné Győző Erika 

 SZIM óvoda   Sánta Szilvia 

 SZIM óvoda   Horváthné Balogh Barbara 

 Takács P. úti óvoda  Gyökeres Éva 

 Táncsics krt. 19.  Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 Zöldfa óvoda   Andrási Tiborné 

 

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

foglalkozások hetente 2 alkalommal 30 ’- es időtartamban zajlottak, intézményünkben 97 gyermek-

kel foglalkoztak. 

A gyermekek ellátása intézmény szinten 

 

Óvoda Létszám Helyszín Eszközök 

Székhely 

Nagy Tiborné 

8 Tornaszoba 

 

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

tornakarikák, tornapad, polifom szőnyeg, tornaszőnyeg, 

tornaszalagok 

Csokonai 

Konczné Pecze Margit 

12 Csoportszoba Labdajátékokhoz kiváló készletek, foglalkozásokon 

előszeretetel használnak terméseket, ruhaneműket, 

újrahsznosítható anyagokat. 
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Jókai 

Popovicsné Nagy Mária 

9 Csoportszoba  Bordásfal, pad, labdák, kicsi – nagy tüsi, ugráló labda, 

bady roll henger, fa félgömb, faegyensúlyozók, bújócső, 

polifon szivacs, kötél, legó, szalvéta, zokni, léggömb. 

Kuthen 

Dr. Kozákné Győző Erika 

15 Tornaterem A tornaterem eszközfelszereltsége változatos és játékos 

gyakorlatvégzés lehetőségét viztosította. 

SZIM 

Sánta Szilvia 

12 Tornaszoba A tornaszoba jól felszerelt, ezért válozatos eszököket 

hasnáltak, ilyenek pl. body roll, ladba, meserács, masszí-

rozó labda, pad, szalag, babzsák, masszírozó szőnyeg. 

SZIM 

Horváthné Balogh Barbara 

9 Tornaszoba Változatos eszközök használat, body roll, labda, torna-

pad, szalag, babzsák, tüsi-szivacslabda. 

Takács P. 

Gyökeres Éva 

9 Tornaszoba Székek, labdák, tüsi, ugráló labda, bady roll, henger, fa 

félgömb, faegyensúlyozok, bújócső, polifon szivacs, 

kötél, Lego, gyöngy, szalvéta, zokni, léggömb. 

Táncsics krt. 19. 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

12 Tornaterem A tornaterem eszközfelszereltsége változatos és játékos 

gyakorlatvégzés lehetőségét viztosította. 

Zöldfa 

Andrási Tiborné 

11 Csoportszoba  Szalagok, krepp papír, szalvéta, babzsák 

tornabotok, kötelek – körkötél, billenő rácshinta, labda, 

léggömb, székek, tornapad, lépegetők, tornakarika 

Összesen 97   

 

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

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

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

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

ság illetve a játékra alapozott gyakorlás aktivizálja a gyermekeket a fejlesztő mozgások rendszeres 

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

az egymástól tanulást is jól szolgálták.A szokásos szituációk fejlesztették, fokozták és kedvezően 

befolyásolták a gyermekek teljesítőképességét, kedvét, az év végére rendeződő mozgáskoordináció-

jukat.Azegyéni és életkori sajátosságaik szerint fokozatosan és rendszeresen bekapcsolódhattak min-

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

agnosztizált probléma volt a lúdtalp, lapos talp, illetve koordinálatlanabb mozgás, fáradékonyság, 

helytelen testtartásra utaló enyhe elváltozások, valamint nő a túlsúlyos gyermekek száma, melyet a 

szakszerűen megtartott foglalkozások nagymértékben javítottak, ill. megszüntettek.  

 

3.2.7. Szakmai munkaközösségek  

Intézményünkben a nevelőközösség igénye alapján a következő szakmai munkaközösségek alakultak 

2020-2021-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  Kovácsné Fodor Mónika 

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 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 
 

  

52 

 

Célunk: 

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

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

együttműködéssel, szervezetfejlesztés, kommunikációs csatornák formális fejlesztésével. 

 

Megvalósult feladataink: 

 éves munkaterv kidolgozása 

 feladatorientált, motiváltságon alapuló műhelymunka a szakmai munkaközösségekben 

 nevelési program módosítására javaslatok a szakmai műhely nevelési területeit érintően 

 Az intézménybe újonnan érkezett, pályakezdő óvodapedagógusok szakmai segítése. 

 részprogramhoz kapcsolódó - és intézményi rendezvények szervezése 

 bemutató foglalkozások szervezése 

 jó gyakorlatok kidolgozása, bemutatása 

 szakmai és módszertani kultúra fejlesztése  

 szakmai kapcsolatok bővítése, mélyítése 

 szakmai anyagok készítése, gyűjtése, közreadása 

 év végi beszámoló 

 

A szakmai munkaközösségekben résztvevő pedagógusok létszáma: 9-22 fő. 

A szakmai munkaközösségek foglalkozásainak száma: a tervezett munakközösségi foglalkozások 

személyes formában részben valósultak meg a járványügyi helyzetre való tekintettel, az online 

megbeszélésket igyekezett minden munkaközösség megvalósítani. 

 

A munkaközösségek tartalmi tevékenysége: 

A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végezték feladataikat. Módszertani segítséget 

nyújtottak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

A szakmai munkaközösségek a tanévnyitó értekezletet követően megtartották alakuló ülésüket, és 

javaslatot tettek a szakmai munkaközösségek vezetőire, meghatározták éves programjukat.  

 

A szakmai munkaközösségek elért eredményei: 

 A Pedagógiai Program megvalósítását segítették a munkaközösségi foglalkozások. 

 A szakmai munkaközösségek tevékenységébe valamennyi óvodából lehetőség van a be-

kapcsolódásra, ezért a tagóvodák közötti szakmai kapcsolatok megőrzéséhez, erősítéséhez 

nagymértékben hozzájárultak. 

 A kapcsolattartás a személyes találkozások helyett, az on-line térben valósult meg, a 

Teams platformot alkalmazva, ezáltal fejlődött a munkaközösség vezetők, tagok digitális 

kompetenciája. 

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

színűségről tanúskodnak. 

 A tervezett óvodaközi, intézményi rendezvények többsége tagóvoda szinten valósult meg, 

a munkaközösségi tagok irányításával, szervezésével. 

 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. 
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 A hungarikumok közül az óvodások körében feldolgozható témákból gyűjteményét az 

óvodapedagógusok beépítették a projektjeikbe, fejlesztésekbe, játéktevékenységekbe fo-

lyamatos témabővítés mellett. 

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

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

megismerése motiválja az óvodapedagógusokat a kipróbálásra, megvalósításra valamint 

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

ságnak megfelelően. 

 

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

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

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

A szakmai munkaközösségek éves munkaprogramjának beszámolója a munkaterv mellékletét képezi. 

 

A szakmai munkaközösségek céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása összehangolt 

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

konzultációk segítették a közös gondolkodást, a feladatokösszehangolt megszervezését, az együttmű-

ködési lehetőségek feltárását. 

 

3.2.8.  Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok 

 

Székhely Táncsics krt. 17.    Gulyás Ferencné  

Vezető óvodapedagógus 

 

Csokonai Óvoda Rauschenberger Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

        Lövei Gáborné 

        Fejlesztő óvodapedagógus 

        Krézné Szabó Katalin 

        Egészségfejlesztő, mentálhigiénés  

        óvodapedagógus 

Jókai u. Óvoda      Romhányi Sándorné 

        Vezető óvodapedagógus 

        Molnárné Győri Erika 

        Óvodai nevelés a művészetek  

eszközeivel szakirány 

 

Kinizsi Óvoda       Molnárné Oros Csilla -  

        Differenciált fejlesztőped. 

        Péter Lászlóné 

Befogadó nevelést folytató   

pedagógus 

 

Kuthen Óvoda       Balajtiné Sütő Margit 

        Vezető óvodapedagógus 

Homoki Judit 

Mentortanár 
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        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 

 Kis Anikó Krisztina 

Gyermektánc az óvodában 

 

Zöldfa Óvoda       Harsányiné Szabó Ilona 

        Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné 

Óvodai környezeti nevelő 

        Csapóné Horváth Marianna 

        Szociálpedagógus, 

        Tehetségfejlesztő 

 

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 
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Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink célok, feladatok megvalósításához éves munkatervet 

készítettek. Az elért eredményekről feladatok megvalósításáról beszámolót késztettek. 

 

3.2.9. Székhely és tagintézmények nevelési időn belüli egyéb feladatai 

 

Tehetséggondozás 

 

Célunk: 

 A kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermekek felfedezése és személyiségük optimális 

fejlesztése.  

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

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

ciális szükségletek kielégítését. 

 

Az intézményi feladatellátást az alábbi tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: 

 

Tehetségazonosítása 

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

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

Tehetségműhelyek kialakítása 

A tagóvodákban az éves munkaterv összeállításakor a humánerőforrás és a tehetségígéretes 

gyermekek körének figyelembevételével alakítják ki a tehetséggondozó műhelyeket. 

Tehetséggondozó műhelymunkák időkerete: 

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

melyek időtartama 25-60 perc. 

Tehetséggondozás, annak területei, tevékenységünk a tehetség műhelyekben: 

Arra törekszünk, hogy vidám hangulatú, ötletgazdag alkotótevékenység alakuljon ki, ahol a 

gyermek jól érzi magát, szívesen vesz részt a tevékenységekben, mely hozzájárul személyisé-

ge harmonikus fejlesztéséhez. 

 

Az intézményben működő tehetség műhelyek száma: 26 

A tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyermekek száma: 267 fő 

 

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

  Testi-kinesztetikus (mozgás, gyermektánc) 6 

  Zenei 2 

  Természeti 3 

  Matematika-logikai 5 

  Anyanyelvi, drámajáték 4 

 

Székhely  

„Kreatív kuckó” - kézműves tehetséggondozó műhely  

Vezeti Nagy Tiborné 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Heti 1 alkalommal, hétfőnként 16-17-ig 

 

„Mákszem” - gyermektánc, tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika  
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Gyermekek létszáma 17 fő 

Időkeret: heten egy alkalommal, hétfőn 15,30 – 16,15 

 

„Logi kuckó” – logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Gulyás Ferencné és Kovácsné Czigle Erika 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

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

 

Csokonai úti óvoda:  

„Aprólábak” gyermektánc tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Kunné Nánási Mónika 

Gyermekek létszáma 17 fő 

Heti 1 alkalommal szerdánként, 15,30-16,15 

 

„Aprókezek” kézműves tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Krézné szabó Katalin 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 15,15-15,15 

 

„Szóló szőlő”anyanylevi tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Pintér Dóra 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, csütörtök 11-11,45 

 

Jókai úti Óvoda: 

„Dúdoló” ének - zenei tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Molnárné Győri Erika 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

„Tudorka” logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Romhányi Sándorné 

Gyermekek létszáma 9 fő  

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc  

 

Kinizsi úti Óvoda: 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Migácsné Erdei Gyöngyi 

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

Kuthen úti Óvoda: 

 „Palánta” gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Szabó Lajosné 

Gyermekek létszáma 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

„Gyermekkarkötő” téri vizuális tehetséggondozó műhely 
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Vezeti: Vadainé Boros Beáta 

Gyermekek létszáma 10 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 11 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

SZIM óvoda: 

„Barangolók” – természeti tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szabóné Szentesi Mária  

Gyermekek létszáma 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„Ovistorna” - mozgásos tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Sánta Szilvia 

Gyermekek létszáma 10 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 

 

„Észforgató” - logikai tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Szentesi Nelli 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 perc 

 

„SZIM játékok” – báb, dramatikus tehetséggondozó műhely  

Vezeti: Horváthné Balogh Barbara 

Gyermekek létszáma 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 perc 

 

Takács Péter úti óvoda 

„Kobakcsalogató”- logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Posztósné Kovács Éva 

Gyermekek létszáma: 14fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 60 percben 

 

„Így kell járni” – népi gyermekjátékok, hagyományőrzés 

Vezeti: Szabó Erika 
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Gyermekek létszáma: 12 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45-50 percben 

 

Táncsics krt. 19. óvoda  

„Varázskezek” – térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Mándi Katalin 

Gyermekek létszáma: 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 30 percben 

 

„Bíborka” – gyermektánc tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Kis Anikó Krisztina 

Gyermekek létszáma: 16 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 45 percben 

 

„Okosgyalog” –logikai tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Cseppentő Lajosné 

Gyermekek létszáma: 6 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal, 40-50 percben 

 

Zöldfa úti óvoda 

,,Mesetarisznya” tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Csapóné Horváth Marianna 

Gyermekek létszáma: 10 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

 

„Ügyes kezek” térbeli – vizuális tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Spisák Dezsőné 

Gyermekek létszáma: 8 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 30-40 perc 

 

,,Kóborló - mocorgók” természeti tehetséggondozó műhely 

Vezeti: Andrási Tiborné 

Gyermekek létszáma: 9 fő 

Időkeret: hetente 1 alkalommal 60 perc 

 

Bemutatkozási lehetőségek, rendezvények 

 

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

tassák elért eredményeiket a kihirdetett járványügyi helyzet miatt.  

 

A tehetségpont szervezeti fejlődése: 

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

2019-ben vehettük át, mely 3 évig érvényes.  

 Térségi szinten széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekedtünk a tehetséggondozásban 

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

zetekkel, magánszemélyekkel. 
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 Együttműködtünk a tehetséggondozásban részt vevő szakemberekkel, a térségi tehetséggon-

dozás továbbfejlődésének elősegítése érdekében lehetőséget teremtettünk szakmai tapaszta-

latcserére. 

 Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába bekapcsolódtunk, konferenciákon, szak-

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

munkaprogramjának megvalósításához  

 Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács tevékenységi körébe tartozik: a tehetséggondozó 

tevékenység támogatása.  

 A nevelési év kiemelt feladatának tekintettük a tehetséggondozó műhelyek működését, a tá-

mogatott pályázati programok megvalósítását. 

 A Nemzeti Tehetség Program által támogatott 2019-2020 évi cselekvési program projektjei-

nek megvalósítási határideje 2020. december 31-ig módosult – ennek keretében 7 oályázatot 

valósítottunk meg, a 2020-2021-es program keretében 3 projekt került megvalósításra 2021. 

június 30-ig.  

 

A tehetséggondozás fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a feladataink ellátása összehangolt 

tevékenységet kívánt meg a műhelyek vezetőitől, többnyire on-line. Ennek érdekében az év folyamán 

a műhelyvezetőkkörében több alkalommal tartottunk szakmai konzultációt a közös gondolkodás, a 

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

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

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

a következő évi program megvalósításába 3 pályázati projektet valósítottunk meg. A 2021-2022-es 

támogatási időszakra 6 intézményi és egy térségi tanács pályázat került benyújtásra. 

 

Összességében az intézmény tehetséggondozó tevékenysége a pandémia idején is eredményes volt, 

bár kevesebb gazdagító-, élményszerző programmal, de az óvodán belüli színes tevékenységeken 

keresztül megvalósultak 30 órás műhelymunkáink. 

 

3. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi célok 

 Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak alapján. 

 2020/2021 évi minősítési eljárásba bekerült óvodapedagógusok felkészülésének támogatása. 

 Óvodapedagógusok önértékelési folyamatának támogatása. 

 Tanfelügyeleti eljárások előkészítése, segítése. 

 Gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapja alapján számszerűsíthető adatok megjelení-

tése csoport, tagintézmény, intézmény yzinten. 

 Vezetői ellenőrzés dokumentációjának támogatása 

 Belső elvárásrendszer felülvizsgálata, teljesítményértékelési rendszerrel való összehangolása, 

a szükséges dokumentáció elkészítése. 

 Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

 Zöld Óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása. 

Feladatok: 

 Óvodapedagógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek meghatározá-

sa. A 2020/2021-es nevelési évben az éves önértékelési terv alapján 4 óvodapedagógus készí-

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

részvevő kollégák értékelték az elvárás teljesülését.  
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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.  

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

meghatározottak szerint azintézmény belső- és külső kapcsolatainak vizsgálata:Az önértéke-

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

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

tiváló erőként hat a pedagógiai - szakmai munka eredményes elvégzésére. 

 Team – munka keretében elemző, értékelő fejlesztő tevékenységek elvégzése: 

 gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapon rögzítettek alapján csoport, tagin-

tézmény, intézményszintű eredmények megjelenítése, a BECS a munkafolyamatot 

megkezdte, mely a következő nevelési évben folytatódni fog, felmenő rendszerben 

történő bevezetéssel. A munkafolyamatot lassította a személyes találkozások, a 

teammunka hiánya. 

 vezetői ellenőrzés dokumentáció támogatása, minden vezető ellenőrzési naplójában 

rögzíti a megvalósult ellenőrzések eredményeit. 

 belső elvárásrendszer felülvizsgálata az önértékelésekhez kapcsolódóan megvalósult. Minősí-

tési eljárás folyamatainak támogatása. 

 Intézményi önértékelés előkészítése SZIM óvoda 

 Az intézményi-, tanfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges adatok gyűjtése –SZIM óvoda in-

tézmény ellenőrzés – az OH az időpontot törölte, a következő nevelési évre jelölte ki újból,  

 Óvodapedagógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek meghatározá-

sa. 

 A magas színvonalú szakmai munkára való ösztönzés anyagi és erkölcsi elismerés-

sel.Intézményi ösztönző rendszerünk 17 éve működik. Ennek keretében a tagóvodák alkalma-

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

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

gusnapi Ünnepi rendezvényén került sor. 

 Zöld Óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása. 

 

A feladat ellátását Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztő szakirányú végzettséggel rendelkező 

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

lamint Molnárné Oros Csilla és Andrási Tiborné mesterpedagógusokirányították, végezték, szükség 

szerint teamek alakításával. 

A tevékenységek mérföldköveit, a döntések előkészítő folyamatait az intézményvezetővel történő 

egyeztetés, konzultáció előzte meg. 

 

A minőségcél teljesülésének indikátorai:  

 

 Valamennyióvoda „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, 2 óvoda – Csokonai, Kuthen -„Örökös 

Zöld Óvoda” címet kapott, 1 óvoda – Takács – 3. alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet 

2020-ban. 

 Partneri mérés eredményeinek felhasználása az önértékelésekben. 

 Folyamatszabályozásoknak megfelelően működő folyamatok. 

 A belső értékelési rendszer szempontrendszere összehangolása a külső értékelési elvárás 

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

tai alapján. 
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 Külső, belső továbbképzések szervezése, támogatása, szakmai bemutató foglalkozások meg-

valósultak, kiaknázva az on-line munkaforma lehetőségeit, előnyeit. 
 

Az alábbi teamek működtek:   

 Pedagógusminősítést támogató team 

 Ösztönző team 

 Önértékelő team 
 

3.4.  Pályázatok 

 

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

tézkedések támogatása” című projekt a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejleszté-

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

olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszermegteremtésére irányuló komplex prog-

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

gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. 

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

tás folyamata a 2020 novemberében zárult.Az óvodánként bevont 2 fő óvodapedagógus peda-

gógus továbbképzésen, konferenciákon, konzultációkon, esetmegbeszéléseken vett rész. A 

hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit támogató módszerek megismerése, eszközök, élmé-

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

alkalmazott roma dajka segítette a projekt megvalósulását. Sor került eszközbeszerzésre, óvo-

dai asztalok, székek, fejlesztő játékok támogatja a szakmai programokat, valamint a gyerme-

kek számára szervezett élményszerző kirándulások, kulturális programok. 

Intézményünkbenszakmai tapasztalataink alapján műhelymunkák megszervezésére került sor, 

egészségfejlesztés, fenntarthatóság témakörben. Szakmai fórumok szervezésének helyet biz-

tosítottunk, melyeken nevelőközösségünk tagjai nagy létszámban és érdeklődéssel vettek 

részt a projektbren résztvevő óvodák pedagógusaival. 

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

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

tartalmazza. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

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

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

megvalósításához nyújtott támogatás: 700.000 Ft. A pályázati programban az óvoda „Ap-

rólábak” gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel Benéné Kecskeméti 

Anikó és Kunné Nánási Mónika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0096pályázati azonosító számon szereplő 

„Mond, meg nekem mit dalolsz, megmondom ki vagy!” elnevezésű nyertes pályázat 2019. 

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

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

zati programban az óvoda „Dúdoló” zeneitehetségműhelye vesz részt10 gyermekkel 

Molnárné Győri Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 
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 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

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

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

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

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

Gyöngyi tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

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

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

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

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

mekkel Szabó Lajosné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

bakcsalogató” logikai-matematikai tehetségprogram elnevezésű nyertes pályázat 2019. 

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

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

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

10 gyermekkel Posztósné Kovács Éva tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

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

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

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

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

gyermekkel Kis Anikó Krisztina tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

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

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

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

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

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

Horváth Marianna tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

lesztő szervezetek támogatására” a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács pályázatot 

nyújtott be NTP-HTTSZ-19-0013azonosító számon szereplő „Kreativitásfejlesztés a tehet-

séggondozásban – hálózati együttműködés keretében” címen a Nemzeti Tehetségprog-

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

valósításához nyújtott támogatás: 1.600.000 Ft. 
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 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

ramok támogatása” című NTP-OTKP-20-0091 pályázati azonosító számon szereplő, „Kin-

csek a múltból” elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1. – 2021. június 30. között 

valósult meg, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában. A nyertes pá-

lyázat megvalósításához nyújtott támogatás összege: 500.000 Ft. A pályázati programban 

az óvoda „Gyermekkarkötő” térbeli-vizuális tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, 

Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0095 pályázati azonosító számon szereplő „Kör, 

kör, ki játszik…” elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között 

valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes 

pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 500.000 Ft. A pályázati programban az 

óvoda „Így kell járni…!” testi-kinesztetikus gyermektánc tehetségműhelye vett részt 12 

gyermekkel, Szabó Erika tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás-

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

ramok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0089pályázati azonosító számon szereplő „Úton 

a digitalizált világ felé” elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember01. és 2021. június 30. 

között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt.17.óvodájában. A 

nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 583.000 Ft. A pályázati programban 

az óvoda „Kreatív kuckó” térbeli vizuális és a „Logi kuckó” logikai -matematikai tehet-

ségműhelyei vettek részt 18 gyermekkel Nagy Tibornéés Kovácsné Czigle Erika tehet-

séggondozó óvodapedagógusok vezetésével. 

 A Karcag Városért helyi Közösség – Közösségi összetartozás erősítése – nem HACS tagok 

részére TOP-7.1.1-16-H-068-3.2 számú helyi felhívására intézményünk pályázatot nyújtott be 

„Sportolj velünk 2021 – családi sport délután” címmel, mely megvalósítására 1.000.000 

Ft támogatást nyert.  

A program keretében 2021. június 06-án az Akácliget Gyógy- és Stranfürdő területén megva-

lósult: 

- a Karcagon működő sportágak bemutatása, kipróbálása a szakedzők és fiatal sportoló 

vezetésével, 

- egészségügyi szűrővizsgálat, egészséges életmódra ösztönző előadás Dr. Vass Éva 

gyermekorvos által 

- rajz kiállítás megszervezése. A gyermekek által megélt, átélt mozgáshoz kapcsolódó 

élmények” címmel 

- Reformételek kóstolója 

A program jó hangulatban zajlott, nagy érdeklődés mellett, hiszen ez volt a korlátozó intézke-

dések feloldása utáni első rendezvény intézményünkben. 

 A Karcag Városért helyi Közösség – Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális programok 

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

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

hagyományok megjelenítése a kisgyermekkel közös tevékenységeken keresztül Karcagon” 

címmel. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 2.500.000.- Ft, mely 2020-

ban a járványügyi intézkedések miatt nem valósult meg, a támogatást az alapítvány a 2021-

ben megvalósuló Ovi-Gála rendezvény megszervezésére fordítja. 
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 Az Országos Iskolakertek Fejlesztési Program – Iskolakerti Alapozó Program III. üte-

mében a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti ÓvodájaAz Ökológiai szemléletű 

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

mekekkel megművelhető földterületet alakítottak ki. 

 

Legszebb konyhakert programban részt vesz: 

Intézményünk minden óvodájabenevezett a „Legszebb konyhakert” programba, a gyerme-

kekkel közösen művelt kertek díjazásban részesültek a 2020. évi díjátadáson. A SZIM óvoda 

konyhakerje országos díjazásban részesült. 

 

Karcag Város Önkormányzat által benyújtott pályázatok: 

 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt SZIM óvoda melegítő konyha felújítási 

terv került benyújtásra Karcag Városi Önkormányzat által. A beruházás teljes költsége 13.079.542.- 

Ft, melyből vállalt önerő 3.269.887.- Ft. A pályázati projekt során tervezett a konyha infrastrukturális 

fejlesztése: festés, burkolás, válaszfal kibontásával helyiség bővítése, elektromos hálózat átalakítása, 

konyhatechnológiai berendezések beszerzése. A nyertes pályázati terv megvalósítása a tervek szerint 

2022. nyarán fog megvalósulni, az óvoda nyári zárásának időszakában. 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatok, versenyek 

 

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

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

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

 

Rajzpályázatok 

 

1. A Szent Pál Marista Általános Iskola által hirdetett rajzpályázaton (Csokonai: Szabó Berta 

1.h.) 

2. Csiga-Biga Palota mesemondó verseny: (Csokonai: Szabó Lia 1.h, Szabó Berta 2.h, Fazekas 

Anna 2.h, Szabó Liza 3.h, Szabó Fanni 3.h.), (Kinizsi: Lakatos Dzsenifer ezüst), (SZIM: Ök-

rös Patrick arany, Bene Katica ezüst), (Takács Péter: Mile Viktória bronz, Baksa Liliána 

bronz) és (Táncsics 19.: Szopkó Ferenc arany minősítés). 

3. Déryné „Az én karáncsonyfám” rajzpályázat (Kuthen: Hegyes Anna, Szécsi Gréta, Czinege 

Anna elismerő oklevél), (Táncsics 19.: Éliás Adél, Orosz Léna oklevél) 

4. Alapítványi „Sportolj velünk!” családi délután (Kuthen: Petrovics Amira Mária, Hegyes Anna 

oklevél-ajándék), (SZIM: 1 fő ajándékcsomag) 

5. COOP Mikulás rajzverseny (SZIM: Méhecske csoport – édesség csomag) 

6. Magyar Zászló március 15-e (SZIM: 1 fő) 

7. Szent Marista Általános Iskola, Hulladékaból újat…(SZIM – művészek kézműves csoport 

2.h.) 

8. Zöld Óvodás vagyok rajzpályázat (SZIM: 3 fő) 

9. Szent Pál megtérésének ünnepe tiszteletére meghirdetett „ÚjraAlkotó” című kreatív pályáazt 

(Táncsics 19.: Éliás Adél, Orosz Léna, Őrlős Dóra, Németh Jázmin, Balog Lara) 

10. Hebe Kft 2021-es Költészet napja alkalmából rajzpályázat (Táncsics 19.: Balog Lara külön-

díj) 

11. ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága álal meghirdetett „Igy közlekedtek ti! című 

rajzpályázat (Táncsics 19.: Balog Lara 1 h.) 
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12. Kiskert pályáazt által kiírt rajzverseny (Zöldfa: N.O.) 

13. Tűzoltóság által kiírt pályázat (Zöldfa: Kézműves tehetségműhely gyermekei) 

 

3.5.  Óvodapszichológiai ellátás 

 

Célok: 

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

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

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

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

tézkedésekben, valamint az esetlegesen fellépő szorongásos tünetek feloldásában.  

 

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

pszichológusunk tartósan van távol kisgyermekeivel. A folyamatos hirdetéseinkre jelentkező nem 

volt, így az álláshelyet nem tudtuk betölteni. 

Amennyiben pszichológusi megsegítésre volt szükség gyermek vagy család esetében a Pedagógiai 

szakszolgálathoz irányítottuk ellátásért. 

 

3.6. Logopédia ellátás 

 

A tanköteles korú, illetve a 3 éves életkorú gyermekek kötelező logopédiai szűrését a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének logopédusai végezték szak-

szolgálati alapellátás keretében óvodáinkban. 

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

évüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatához az óvodapedagógusok segítségét kérték, mivel az 

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

hoz, visszagyűjtéséhez kérte a szakszolgálat az óvodapedagógusok segítségét. 

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

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

ahol a kialakított logopédiai szobák felszereltsége biztosította az eredményes fejlesztést, a gyermeke-

ket 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. Szándéka-

ink szerint kezdeményezzük a szakszolgálat vezetőinél, munkatársainál a logopédiai ellátás óvodai 

helyszínen történő megvalósítását. 

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

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

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

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

és egyes esetekben az arra épülő fejlesztést.  

 

3.7. Belső ellenőrzés az intézményben 

 

Cél:  

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

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

gógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.  

 Segítse az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott munkáját. 
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 Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését a pedagógiai tevékeny-

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

tását. 

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

soknak való megfeleltetés. 

 Időben adjon segítséget a munkatársaknak a hiányosságok megelőzésében és megszüntetésé-

ben. 

 

Belső ellenőrzés rendje 

 A SZMSZ szabályozása alapján meghatározott feladat megosztásban történik. 

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

nőségére és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

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

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

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

nak a pedagógusok munkájáról.  

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

jük. 

 

Belső ellenőrzés módszerei, dokumentálása 

 Dokumentumelemzés 

 Megfigyelés, mérés 

 Önértékelés 

 Esetmegbeszélés 

 Beszámoltatás 

Az ellenőrzésről feljegyzés, ellenőrzőlap kitöltése, jegyzőkönyv készült.A tapasztalatok értékelésre 

kerültek, beszámoló, záró összegzés – határozatok meghozatala. 

 

Ellenőrzési - megfigyelési szempontok 

Visszatérő, folyamatos ellenőrzést igénylő területek: 

 munkafegyelem alakulása, 

 működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, 

 szervezési kérdések, 

 kommunikációs kulturáltság, 

 az óvoda kapcsolatai, részvétele a város életében, szűkebb környezetének rendezvényein, 

 munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi 

kapcsolatok, új kollégák fogadása, beilleszkedésük segítése, 

 az intézmény, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, 

 gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, 

 vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése 

Dokumentum ellenőrzés 

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

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

zott szempontsorok alapján van-e vezetve? 

 A pedagógia program ismerete, abban foglaltak szerinti tervezés. 

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

tőlap) vezetése. 
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 SNI és BTMN gyermek, egyéni fejlesztési tervek – figyelembe véve a szakértői és szak-

vélemények iránymutatását kiadott dokumentáció vezetése. 

 Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.  

 

A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása 

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

 Milyen módon segíti az óvodapedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára. 

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

az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát – differenciál-e. 

 Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? 

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

óvónő (következetesség, rugalmasság). 

 Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? 

 Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a 

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

 Milyen a pedagógus kommunikációja? 

 Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára 

 Az óvodapedagógusok által készített egyéni fejlesztési tervek tervezésében szakmai se-

gítségnyújtás. 

 

Egyéb megfigyelési szempontok 

 Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, 

 A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele 

 A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben 

történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel.  

 Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése 

 Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció szín-

vonala. 

 

Ellenőrzési szempontok a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkavégzéséhez (dajkák, 

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

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

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

 A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük, helyettesítés esetén hogyan látja 

el a másik csoportot? 

 A dajka, pedagógiai asszisztens viszonyulása a gyermekekhez – beszédkultúrája. 

 HACCP szabályainak alkalmazása, betartása. Székhely és tagintézmények tisztasága. 

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

– figyelve a takarékosságra. 

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

korációk felhelyezésében. 

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

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

szakban csúszásmentesítés. 

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

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

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

kel. Az új dolgozókkal hatékony együttműködés, beilleszkedésük segítése a közösségbe. 

 Gazdasági szabályzatok felülvizsgálatának segítése. 

 Gazdasági dolgozóval a használt nyomtatványok áttekintése, frissítése. 

 Takarékos gazdálkodás, beszerzések megvalósítása. 

 Éves költségvetés készítés, félévi és év végi beszámoló. 

 Eszköznyilvántartás pontos vezetése a határidők figyelembevételével. 

 A közalkalmazottak munkaügyi nyilvántartásának folyamatos vezetése (kinevezések, át-

sorolások, hó végi zárás, jelenléti ívek, táppénz, szabadság, jubileumi jutalom, fizetési 

előleg, személyi jövedelemadó, munkáltatói igazolások). 

 A számlákhoz a nyomtatványok elkészítése. 

 Selejtezés, leltár előkészítése és lebonyolítása, ellenőrzés. 

 Étkező nyilvántartás pontossága. Térítési díjkedvezmények folyamatos figyelemmel kísé-

rése. Étkezési díj beszedése és befizetése. 

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

érvényességének folyamatos figyelemmel kísérése. Óvodáztatási támogatáshoz a fenntar-

tó felé a szükséges határozatok elkészítése. 

 A gyermekek és közalkalmazottak adatairól a Magiszter program folyamatos karbantartá-

sa. 

 KIR adatbázisba történő jelentés, határidők betartása. 

 

Látogatás módja:   

 - spontán ellenőrzések a nap bármely szakaszában 

 - előre tervezett és bejelentett látogatások 
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Tervezés 

Megvalósítás 
Téma Időpont 

Ellenőrzés 

helyszíne 

Ellenőrzést 

 végezte 

Csoportnaplók megnyitá-

sa.Pedagógiai tervkészítés 

Felvételi és mulasztási naplók 

adatainak egyeztetése 

2020. szeptember 1-15. 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A dokumentumok határidőre megnyitásra kerültek. A 

pedagógiai tervek a Pedagógiai Programba meghatározot-

tak szerint elkészültek.  

A felvételi és mulasztási naplók a támogatás igénylésének 

és elszámolásának elsődleges dokumentumai, ennek veze-

tése kiemelt pontosságot, figyelmet igényel valamennyi 

óvodapedagógustól. 

Logopédiai felmérés, csoportok 

kialakítása 

2020. szeptember- 

október 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

A törvényi szabályozás értelmében az 5 éves gyermekek 

alapszűrése mellett a 3 éves gyermekek megtörtént a pe-

dagógiai szakszolgálat logopédusai által. A csoportok 

beindítása novemberben megtörtént.  

SNI gyermekek ellátása 2020. szeptember 15. 
Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

(tanügyigazgatási

) 

A SNI gyermekek ellátása a szakértői véleményben meg-

határozottak szerint elkezdődött, 1 fő főállású gyógypeda-

gógusunk, valamint megbízási szerződés megkötésére 

került sor a megfelelő szakos gyógypedagógusokkal. A 

szerződések több alkalommal módosításra kerültek az új 

vizsgálatok és a felülvizsgálatok alapján. 

Az intézményben az SNI gyermekek ellátása Homoki 

Judit gyógypedagógus, intézményvezető helyettes szakmai 

irányításával valósult meg. 

2021. március 08-tól a rendkívüli szünet alatt a foglalko-

zások megtartása szünetel, azonban az április 18-ai újra-

nyitást követően a fejlesztések május 31-ig megvalósultak. 

Tartásjavító torna - 

csoportok kialakítása, tervezése 
2020. október 01. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

A gyermekek háziorvos, védőnő javaslatára került a cso-

portba elsősorban az 5 éves gyermekek, ezután került sor a 

csoportok kialakítására és a tervek elkészítésére. 
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A szakmai munkaközösség 

vezetők munkaterve 
2020. szeptember. 10. 

Szakmai 

munkacso-

portok 

Intézményvezető 

helyettes (peda-

gógiai) 

Intézményvezető 

A munkaközösségi tagok által javasolt kollegák megbízást 

kaptak az intézményvezetőtől a munkaközösség vezetői 

feladatok ellátására, éves munkaközösségi tervüket elké-

szítették. 

Törzskönyvek vezetése 

 

Októberi statisztika 

2020. 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 intézményveze-

tő ellenőriztek, egyeztettek, rögzítettek az adatszolgáltatás 

on-line felületén. 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokások (az étkezés 

minőségének, mennyiségének és 

feltételeinek ellenőrzése) 

2020. november 30, ill. 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.május 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A napirendek,heti rendekkiegyensúlyozott életmódot biz-

tosítottak. Kulturált étkezéshez biztosítottak voltak a felté-

telek. A tisztálkodáshoz szükséges eszközök biztosítottak 

voltak. A helyes fogmosást legalább egyszer végezték a 

gyermekek. Az étel minősége és mennyisége az év folya-

mán megfelelő volt. A Kinizsi úti óvoda gyermekétkezte-

tését a Szociális Otthon biztosította, mellyel nagyon meg 

voltak elégedve. A többi óvodában az ESSEN gyermek-

élelmezési Kft. biztosította a napi 3-szori étkezést. A nyu-

godt pihenést az egészséges ágyak és a mese, zene biztosí-

totta.A dajkák betartották a takarítási és fertőtlenítési uta-

sításokat. 

A rendkívüli szünet ideje alatt azon gyermekek számára, 

akik az ügyeleti ellátást nem vették igénybe az óvodai 

gyermekétkeztetés igény szerint biztosított volt, melyet 

vagy az óvodában a szolgáltató által biztosított, vehettek át 

a szülők.  

Beszoktatás, társas kapcsolatok 

alakulása a csoportokban 
2020. november 30. 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A kiscsoportosok és az újonnan érkező idősebb gyerek 

beszoktatása eredményes volt. Társas kapcsolatok alakítá-

sát az óvoda pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek és 

dajka nénik pedagógiai tapintattal segítették. 
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Ünnepélyek, rendezvények 

látogatása 

 

Folyamatos 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A munkatervben tervezett ünnepek tagintézményszinten 

megvalósultak 2021. március 08-ig. A rendkívüli szünet 

idején csak ügyelei ellátás volt biztosított. Nagy öröm volt 

számunkra, hogy május június elejétől az évzáró ünnepsé-

gek, óvodai ballagások a hagyományoknak megfelelően 

kerültek megszervezésre az óvodákban, csoportokban. 

Tanköteles korú gyermekek 

véleményei Vizsgálati kérelmek 
2021. január 15. 

Székhely 

Tagóvodák 
Intézményvezető 

A tankötelessé váló gyermekek óvodai nevelésben való 

további részvételének kérelmét a szülő nyújthatta be az 

Oktatási Hivatalhoz január 15-ig. Aszülői kérelem alapján 

az Oktatási Hivatal hozza meg a döntést. 

Szülői kérésre, a kérelemet alátámasztó dokumentumként 

a gyermekek iskolakészültségéről, fejlettségéről óvodai 

pedagógiai véleményt készítettünk a gyermekek egyéni 

mérő, értékelő, fejlesztő dokumentációja alapján. 

Tanköteles korú gyermekek 

szakvéleménye 

Vizsgálat elvégzése 

 

2021. február 1 – április 

Pedagógiai 

Szakszol-

gálat 

Tagintézmény 

vezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

Az iskola érettségi vizsgálatokat a benyújtott szülői kérel-

mek alapján végezték el, ha szükségesnek találták a Peda-

gógiai Szakszolgálat szakemberei. 

SNI gyermekek ellátásának 

figyelemmel kisérése 

 

 

2020. október 1 – 2021. 

február 

Fejlesztő 

szobák 

csoport-

szobák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A SNI gyermekek ellátása a fejlesztési tervekben megfo-

galmazottak szerint folyt, a dokumentáció vezetése napra-

kész.  

A tanügy igazgatási intézményvezető helyettes feladatkö-

rében az SNI gyermekek ellátását naprakészen szervezte, 

ellenőrizte. 

Szakmai munkaközösség veze-

tők, szakirányú végzettséggel 

rendelkezők és tartásjavító tor-

nát végző óvodapedagógusok 

munkájának figyelemmel kis-

érése 

2021. február 

Székhely 

Tagintéz-

mények 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettesek 

Intézményvezető 

A szakirányú végzettséggel rendelkező és a tartásjavító 

tornát vezető óvodapedagógusok munkáját a tagintézmény 

vezetők ellenőrizték. A szakmai munkaközösség vezetők 

terveikben meghatározottak szerint magas szakmai szinten 

irányították a szakmai munkaközösségeket.  
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Terv-eredmény: beszámoló a 

nevelési eredményekről tagin-

tézmények munkájáról 

2021. 

június 

Székhely 

Tagintéz-

mények 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusz-

tusra módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év 

záróértekezletünk. A beszámolók az éves munkáról határ-

időre elkészültek a kiadott szempontok alapján, az éves 

munkatervnek megfelelően, a kihirdetett veszélyhelyzet 

idején kialakított működési rend figyelembevételével. 

Szakmai munkaközösség veze-

tők beszámolója a nevelési év-

ben folytatott munkáról 

2021. június 
Szakmai 

műhelyek 

Intézményvezető 

helyettes (peda-

gógiai) 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusz-

tusra módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év 

záró értekezletünk. A beszámolók az éves munkáról határ-

időre elkészültek a kiadott szempontok alapján, az éves 

munkatervnek megfelelően, a kihirdetett veszélyhelyzet 

idején kialakított működési rend figyelembevételével. 

Tartásjavító tornát végző óvo-

dapedagógusok beszámolója az 

éves munkájáról 

2021. június 
Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusz-

tusra módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési 

évzáró értekezletünk. A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek a kiadott szempontok alapján, az 

éves munkatervnek megfelelően, a kihirdetett veszély-

helyzet idején kialakított működési rend figyelembevéte-

lével. 

Szakirányú végzettséggel ren-

delkező óvodapedagógusok és 

pedagógusok szakmai beszámo-

lója 

2021. június 
Tagintéz-

mények 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusz-

tusra módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési év 

záró értekezletünk. A beszámolók az éves munkáról határ-

időre elkészültek a kiadott szempontok alapján, az éves 

munkatervnek megfelelően, a kihirdetett veszélyhelyzet 

idején kialakított működési rend figyelembevételével. 

Gyermekvédelmi felelősök 

beszámolója az éves munkáról 
2021. június 

Székhely 

Tagóvodák 

Tagintézmény 

vezetők 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

A beszámolók elkészítését a nevelési év végére, augusz-

tusra módosítottuk, mivel ekkor valósult meg a nevelési 

évzáró értekezletünk. A beszámolók az éves munkáról 

határidőre elkészültek a kiadott szempontok alapján, az 

éves munkatervnek megfelelően, a kihirdetett veszély-

helyzet idején kialakított működési rend figyelembevéte-

lével. 
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SNI egyéni fejlesztő naplók 

BTMN egyéni fejlesztő naplók 
2021. június 15. 

Székhely 

Tagóvodák 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tagintézmény 

vezetők 

A naplók ellenőrzése július-augusztus hónapban megtör-

tént, atanügyigazgatási intézményvezető helyettes feladat-

körében az SNI gyermekek dokumentumait ellenőrizte. 

Óvodapszichológus beszámolója 

az éves munkáról 
2021. 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 fo-

lyamatos 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 meg-

állapításokat tehetjük: 

 

Erősségek: 

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

 Esélyteremtés módszereiben gazdagodtunk.  

 A gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. 

 A napirend folyamatossága biztosított. 

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

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

témafeldolgozás során a pedagógusok építenek a gyermekek kíváncsiságára, érdek-

lődésére, előzetes ismereteire. 

 A szülőkkel együttműködő, szoros partnerkapcsolatot alakítottak ki az óvodapedagó-

gusok, a családok számára támogatást nyújtottunk a rendkívüli szünet idején. 

 Az óvodapedagógusok elhívatottságát tükrözi, hogy a tehetségműhelyek száma ma-

gas, minden Gardeni területet felölel, minden tanköteles korú gyermek a kiemelkedő 

adottságának megfelelő tehetséggondozó műhelybe járhat. 

 Gazdálkodási feladatok ellátása. 

 Pályázati projektek eredményei, megvalósítása, Disszemináció. 

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

ködtetésével, dokumentálásával. 

 Az egymástól való tanulásfeltételeinek megteremtése: 

- Esélyteremtő óvoda, 

- OHBázisintézményi feladatok ellátása 

- Agrárminisztérium Zöld Bázisintézményi feladatok ellátása 

 

Pedagógusok nyitottsága, elkötelezettsége a pedagógus előmeneteli rendszer elemei iránt: 

- 2 fő mesterpedagógus tanfelügyeleti, minősítési szakértői feladatok ellátása 

- 3 fő mesterpedagógus szaktanácsadói feladatok ellátása. 

- 1 fő mesterpedagógus vezetői területen 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-innovátor profillal 

- 1 fő mesterpedagógus fejlesztő-támogató profillal 

- 6 fő 2020. évi minősítési tervbe bekerült és sikeres PED I. és PED II. minősítést 

tett. 

- 4 fő bekerült a 2021. évi minősítési tervbe és tavasszal 3 fő sikeres PED I. és PED 

II. minősítést tett 

 

 

Önértékelések megvalósulása az ötéves önértékelési terv alapján. 

  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

75 

 

Fejlesztendő terület 

 Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi, higiénés szabályok betartása 

 Digitális kompetenciák fejlesztése, erősítése 

 

Külső szakmai ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a működési rendbe: belső ellenőrzé-

sek dokumentumainak felülvizsgálata, gyermekek egyéni értékeléseinek csoport, 

tagóvodaszintű számszerűsítése. 

 Belső és külső szakmai ellenőrzések dokumentumainak összehangolása az intézmény tel-

jesítményértékelési rendszerével. 

 

3.8. Külső ellenőrzések az intézményben 

 

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

 

Az ellenőrzés tárgya és célja: Annak megállapítása, hogy a 2020. évi normatív állami hozzájáru-

lás, a kötött felhasználású támogatások igénybevétele, elszámolása megfelel-e a vonatkozó tör-

vény előírásainak. 

 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszere:vonatkozódokumentumok tételes, szúrópróbaszerű pénzügyi vizsgálata 

Az ellenőrzés időtartama: 2021.01.18.-03.31. 

 

Vizsgálatot végző: Czeglédi András revizor 

 

Az ellenőrzés tárgya: 

A 2020. évi normatíva hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 

igénylésének, felhasználásának vizsgálata. 

 

Az ellenőrzés összefoglalása: 

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

ségvetési normatíva igénybevételéhez előírt, igényjogosultságot a jelentésben bemutattok szerint. 

 

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

tációkat, továbbá minden egyéb normatíva igénybevételéhez és elszámolásához kapcsolódó nyil-

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

 

A támogatások a bemutatottak szerint felhasználásra kerültek. 

 

Az Intézmények a normatíva elszámolás során bemutatott támogatást alátámasztó okiratainak 

rendezettsége továbbra is példa értékű. 

 

3.8.2. Ellenőrzést végző szervezet: Oktatási Hivatal 

 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés – az Oktatási Hivatal a járványügyi helyzetre hivatkozva a 

2020-2021-es nevelési évre eső tanfelügyeleti ellenőrzések időpontját törölte, újabb időpont 

kiejelölések 2021. évre kerültek. 
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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 2020-2021-es nevelési évben, 31 óvodai 

csoportban.A Táncsics krt. 19. óvodánkban a beiratkozott gyermekek létszáma és a peda-

gógus létszám alakulása szükségessé tette 1 csoport csökkentését, így fenntartónk 1 cso-

porttal csökkentette a feladatellátást 2020. szeptember 01-től. Az intézmény éves beszámo-

lójában a munkatervi feladataink megvalósításáról részletes képet nyújtottam az intézmé-

nyünkben megvalósuló pedagógiai-szakmai munkáról, annak feltételeiről, humán-, tárgyi 

erőforrás gazdálkodásunkról, pénzügyi mutatóinkról.  

 

Bemutattam stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzéseink időarányos 

megvalósulását, sikereinket, eredményeinket, felmerülő problémáinkat, azok megoldására 

tett intézkedéseinket. 

 

Az intézmény szakmai pedagógiai feladatainak megvalósításának helyszíne 9 óvodánk, ahol 

magas színvonalú, kiegyensúlyozott nevelőmunkát végeznek pedagógusaink a nevelőmun-

kát segítő dolgozókkal közösen. Az óvodák esztétikusak, igényes környezetben telnek a 

gyermekek mindennapjai nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben. Tárgyi feltételek rendelke-

zésre állnak a tevékenységek szervezéséhez, a gyermekek képességeinek fejlesztéséhez. 

Büszkék vagyunk az egyre magasabb szintű feltételeket nyújtó óvodáink infrastrukturális 

feltételeire, amelynek köszönhetően ebben a nevelési évben a Táncsics 19., a Jókai, Kuthen, 

a Táncsics krt. 17., a SZIM, a Zöldfa úti óvoda óvoda, a Kinizsi úti óvoda konyhafelújítása 

után az udvari játék feltételeit javítani tudtuk, az óvodaközpont épülete megújult, a szük-

séges karbantarási munkálatokat el tudtuk végezni. 

 

Ünnepeink, jeles napjaink alkalmával lehetőséget teremtünk a hagyományaink megőrzésé-

re, ápolására. 

Nagy öröm számunkra, hogy az óvodai nevelésünk feladatellátása, rendezvényeink, ünne-

peink kiemelt jelentőségű figyelmet kapnak Karcag Város vezetésétől és a fenntartó ön-

kormányzat képviselő testületétől. 

A pandémia időszakában a kapcsolattartásunk folyamatos volt, a biztonságos működéshez 

szükséges valamennyi intézkedés szükségszerű volt, intézményünk minden támogatást és 

figyelmet megkapott. 

 

Az elmúlt években Karcag város és intézményünk életének gazdag tartalommal megtöltött 

színfoltjává váltak nyári táboraink. A hagyományos – egy hetes - formában 4 tábort sike-

rült megszerveznünk, hozzájárulva ezzel a családok számára a gyermekek élménygazdag 

nyári programjához.Megköszönöm az anyagi támogatás, amelyet az elmúlt évben kaptunk 

Karcag Város Önkormányzatától a tábori programok megvalósításához 2021. július 05-09 

között. 

Intézményünk szakmai kapcsolatai széleskörűek, gazdag, sokszínű együttműködést biztosí-

tanak. Az intézményünk nevelőközösségének tagjai nagy szakmai tapasztalattal, magas 

szintű pedagógiai tudással rendelkeznek, melyet igyekeztünk szakmai környezetünkben, 

közösségekben bemutatni valamennyi bemutatkozási lehetőség alkalmával. Kiemelt jelen-

tőségű intézményünk Bázisintézményi szerepe Jász-Nagykun-Szolnok megyében, együtt-

működésünk a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal. 
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Tartalmi fejlesztéseinkhez támogatást kaptunk kiemelt Európai Uniós pályázatok kereté-

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

 

Megköszönöm intézményünk valamennyi dolgozójának a gyermekek nevelésében, nevelé-

séért végzett magas szintű munkáját, a kiegyensúlyozott együttműködést, az intézményi 

programokba való aktív bekapcsolódást, tevékenységet. 

 

Tisztelettel megköszönöm a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testületének az in-

tézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásának, meg-

valósításának 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 neve-

lésünk megvalósításának szakmai elveit, céljait, a gyermekek magas színvonalú ellátásának 

érdekeit.  
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1. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bázisintézményi tevékenység  

beszámolója 
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2. sz. melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény vezetői 

beszámolók  
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Nagy Tiborné 

                                                                Pedagógiai intézményvezető helyettes 
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 Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült 

pedagógusok felkészülésének támogatása. 

. 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült Erdei Krisztina – gyakor-

nok – felkészülésének támogatása, sikeres gyakornoki vizsga 

megvalósításának segítése. 

2020.09.17.-én sikeres minősítő vizsgát tett,  

Ped. I. fokozatba lépett. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőr-

zésekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 

éves ütemterv alapján. 

Intézményi önértéklés (pedagógus, intézményvezető, intézmény) 

az ötéves munkaterv alapján valósult meg. Az intézményi önérté-

kelés megvalósítása 5éves ütemterv szerint: Nagy Tiborné, Erdei 

Krisztina óvodapedagógusok. Ebben a nevelési évben a kialakult 

járványügyi helyzet miatt a pedagógus önértékelés nem valósult 

meg.  

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok 

ellátása  

Nevelőközösségünk figyelemmel kísérte az őszi és a tavaszi 

pedagógiai napok programsorozatát és az online programok rend-

szeres résztvevői voltunk. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ 

feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített mérési eredményeik  

 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok 

felülvizsgálata  

 

Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a dokumen-

tációkban, a mindennapi tervező munkában és a gyakorlati meg-

valósításban. Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési 

naplóban. A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyer-

mekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, fejlesztési 

tervek elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 

Szülők reális tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente leg-

alább két alkalommal, melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség 

esetén tanácsadás, szakemberek bevonása a gyermekek fejlődése 

érdekében. Kiemelt figyelem fordítása a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekekre. 

 

 Működési terv megvalósulása  

 

 
Volt-e változás a tervhez 

képest? (igen/nem) 
Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje igen 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) 

EMMII határozatában a köznevelési intézmények 

működését érintően egyes vészhelyzeti intézkedésnek 

megfelelően 2021.03.08-tól 2021.04.18-ig rendkívüli 

szünetet rendelt el. Ebben az időszakban ügyeleti 

ellátást biztosítottunk a gyermekek részére. 

Szünetek igen Székhelyen ügyeleti ellátás biztosítása a tavaszi szü-

netben. 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja:  

 

Tanévnyitó értekezlet 2020.08.28 

Pedagógusnapi ünnepség 2021.06.18.-részleges nyitvatartás 

Őszi és tavaszi értekezletek: A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ online programjain való 

részvétel munkaidőn túli időpontban. 

Tanévzáró értekezlet 2021.08.27 

 Értekezletek 
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 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

 

2020. okt. 26. 

2021.01.14. 

2020.09.22-23 

2021.02.03-04 

2021.05.26 

Témája 

 

Tanév rendjének, feladata-

inak megbeszélése. A 

rendezvények, 

programok szervezési 

ütemezése, a feladatok, 

felelősök kijelölése. 

 

A II. félév feladatai, ren-

dezvényei, aktualitások 

 

 

 

1.A tanév nevelési rendje, a tanév feladatai, tájékoztatás az óvodai 

programokról. Nevelési év munkatervének  

ismertetése, megbeszélése, elfogadása. Intézményi dokumentumok 

ismertetése: Házirend, Pedagógiai Program  

Tájékoztatás a jogszabályban megjelent tankötelezettség változás-

ról, az iskolakészültségről Pedagógiai Program, a nevelési terv 

ismertetése. Csoportélet szokásai, szabályai. SZMK tagok választá-

sa. Ünnepségek, tagóvoda szintű rendezvények 

 

2.Tájékoztatás és segítségnyújtás a megjelenő rendeletek  

értelmezéséhez. Útmutatás a döntéshozatalhoz, a gyermekek isko-

lába lépéséhez, az óvodai szakvélemények  

kitöltéséhez. A félév nevelési céljainak, feladatainak  értékelése, 

további feladatok Iskolaérettség, iskolai életre felkészítés Csopor-

tok rendezvényei, szervezési teendők 

 

3.Tájékoztatás az iskolakészültségről, a törvényi  változásokról. A 

nevelési év feladatainak, elért eredményeinek értékelése Csoportok 

rendezvényei, szervezési teendő 

Résztvevői 

minden dolgozó 

 

 

óvodapedagógusok, szülők, Gulyás Ferencné intézmény vezető 

Vendégek: Földváriné Simon Ilona, Horváth Rémusz-hitéletre 

nevelés képviselői 

Felelős Nagy Tiborné Óvodapedagógusok 

Megvalósítás 

Személyesen, folyamato-

san megbeszéltük a felada-

tainkat, a járványügyi 

helyzetre való tekintettel a 

védekezés érdekében a 

szabályok betartásával. 

Távolság tartása, maszk 

használata/ 

1-3.alkalom csoportonként személyes formában az óvoda udvaron. 

a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

2.alkalommal csoportonként írásos formában, ill. online felületen 

tájékoztattuk a szülőket. /Járványügyi helyzet/ 

 

 

 

Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

  

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20. 

Október 23. 

 

 

óvodapedagógusok 

Nemzeti ünnepekeinkről való megemlékezéseinket elsősorban 

a gyermekek érzelmeire alapozva, a csoportszobák esztétiku-

mának emelésével valósítottunk meg. 

Ünnepeink megjelentek a projektben. A megvalósítás változa-

tos tevékenységeken keresztül, szerep - és szituációs játékok-

ban is megvalósult.  A nemzet múltjának tudatosítását, az 

összetartozás és hazaszeretet erősítését jelenítettük meg a 

gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével.  

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) EMMII 

határozatában a köznevelési intézmények működését érintően 

egyes vészhelyzeti intézkedésnek megfelelően 2021.03.08-tól 

2021.04.18-ig rendkívüli szünetet rendelt el. A városban talál-

ható híres történelmi személyek szobraihoz való ellátogatás és 

a gyermekek által készített nemzeti zászlók, virágok elhelye-

zése elmaradt. A március 15.-ei nemzeti ünnepünkre való 

érzelmi ráhangolódás megvalósult. 
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 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 
Felelős  

folyamatosan 

Gyermekek névnapja Óvodapedagógusok Az ünnepek kiemelkedő helyet foglalnak el a gyer-

mekek életében. A gyermekeknek különösen nagy 

szükségük van arra az élményre, mikor a születés-

napjukon, névnapjukon úgy érzik, ők a legfontosab-

bak számunkra. 

A csoportokban található névnapi és születésnapi 

táblákra felkerült az ünnepelt gyermek jele. Az 

óvodapedagógusok ajándékot készítettek, a gyerek-

csoportok dallal, verssel köszöntötték az ünnepelte-

ket, annak kívánságai szerint. 

Gyermekek születés-

napja 
Óvodapedagógusok 

2020.12.07. Mikulás várás 

Erdei Krisztina 

Szűcsné  

Bon Viktória 

A gyermekek örömmel készítettek a témához kap-

csolódóan dekorációkat, eszközöket, tanulták a 

Mikulásról szóló verseket, énekeket, amelyet 

örömmel felidéztek. A járványügyi helyzetre való 

tekintettel a Mikulással való személyes találkozás 

elmaradt, óvodánk ablaka előtt elsétálva láthattuk, 

integettünk neki. A várakozás, az érzelmi ráhango-

lódás, sokszínű tevékenységek megvalósításán ke-

resztül valósult meg, csoportonként. Nagy öröm volt 

a Mikulás ajándéka, mely „titokzatos” módon került 

hozzánk.  

A szülők biztosították gyermekeik számára a miku-

láscsomagokat. 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az 

óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétettük a 

szülők részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk 

életébe, a várakozás hangulatába. 

 

 
Advent  Karácsony 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle 

Erika 

A karácsony ünnepkörét, az adventi időszakot tar-

talmas, meghitt tevékenységek jellemeztek, ebben a 

nevelési évben a szülők a szülők bevonása nélkül. A 

gyermekekkel karácsonyi dekorációkat, ajándékokat 

készítettünk. 

Az Essen Kft minden óvodának fenyőfát és szalon-

cukrot ajándékozott. A karácsonyfánk alatt játékok 

várták a csoportokat. Nagyon nagy öröm és megle-

petés volt a gyermekek részére. 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az 

óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétettük a 

szülők részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk 

életébe, a megvalósult rendezvény hangulatába. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep meg-

nevezése, 

időpontja 

Felelős/ résztvevők 

köre 
Időpont Megvalósítás 

Barangoló 

Munkaközösség tagja 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

segítők: 

Vincze Nóra, 

Kovács Imréné 

202.10.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel tagóvodánként valósítottuk 

meg a rendezvény1-1 programrészét, melyről videó anyagot készí-

tettünk. Óvodásainkkal a Györffy István Nagykun Múzeum előtti 

parkban a lovas nomád nép életmódjához kapcsolódó lovas ügyes-

ségi játékokat játszottunk a gyermekekkel, közben énekeltünk, 

mondókáztunk. A program már hagyományként kerül megszerve-

zésre a Lépésről – Lépésre szakmai munkaközösség jóvoltából, a 

program azonos óvodák 5 – 6 éves gyermekei számára. A játékos 

délelőttön tanköteles korú gyermekek vettek részt. Ismereteik, ta-

pasztalataik gazdagodtak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.  

 

 

 

2021.02.25. Farsang Óvodapedagógusok 

A hangulati előkészítés érdekében  

Az óvodás gyermekeink farsangi délelőttök alkalmain a 

családok bevonása nélkül vidám együttléttel, közös játé-

kokkal töltöttük meg az időt, melyekről videók, fotók 

készültek. Óvodásaink másnap, csoportonként jelmezbe 

öltözve búcsúztatták a telet. A szülők csodaszép és ötletes 

jelmezeket biztosítottak a gyermekeknek, továbbá finom-

ságokkal, a jeles tombolához szükséges kinder tojással 

nyújtottak támogatást.  

A farsang napján az Essen Kft. a gyermeket fánkkal ven-

dégelte meg. 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk 

zárt Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, 

bepillantást nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult 

rendezvény hangulatába. 

2021.06.08. Gyermeknap Óvodapedagógusok 

Csöppnyi csodák gyermeknapi rendezvényünk óvodánk 

udvarán valósult meg. Az ünnephez illően lufival, színes 

szalagokkal feldíszítettük az ovi udvarát. Sokszínű játé-

kos tevékenységet biztosítottunk a gyermekek részére. 

Móka tornával indult vidám délelőttünk, majd ügyességi 

feladatok, kézműves tevékenységek várták a gyermeke-

ket. Tortával kedveskedtünk nekik, melyet közösen fo-

gyasztottunk el. 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk 

zárt Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, 

bepillantást nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult 

rendezvény hangulatába. 

 Anyák napja Óvodapedagógusok 

Anyák napjára csoportunkban a hangulati felkészülés, 

ráhangolódás megvalósult. A gyermekekkel verset, dalt 

tanultunk, ajándékot készítettünk e napra. Az édesapák, 

nagypapák segítségével családi körben felköszöntötték a 

gyermekek az édesanyákat. 

2021.06.02. 

Nagycsoportosok 

búcsúzása 

Évzáró 

Nagy Tiborné 

Kovácsné Czigle Erika 

Óvodánk udvarán, az ünnephez méltóan virágdíszbe 

öltöztetett környezetben búcsúztattuk el a gyermekeket. 

A gyermekekhez 2-2 fő felnőtt vendéget fogadhattunk, a 

járványügyi szabályok betartásával. 

Műsorunkban felidéztük az óvodás éveket a tanult versek 

és dalok felelevenítésével, majd műsorunk 2.részében 

búcsúzó dalokkal, versekkel elköszöntek a gyermekek az 

óvodánktól. A kis és középső csoportosok az ünnepség 

előtti délelőttön köszöntek el az iskolát kezdő pajtásoktól. 

A gyermekek részére a szülők tarisznyával, az óvó nénik 

emlékkönyvvel kedveskedtek. 
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Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény 

megnevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

Szüret Óvodapedagógusok 2020.10.01 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tervezett programoktól 

eltérő módon valósult meg   szüreti rendezvényünk, zárt körben, a 

családok és a meghívandó vendégek részvétele nélkül. 

Kézműveskedtünk, énekes dalos játékokat játszottunk, ovi-mozi 

keretében megtekintettük a "Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 

barack "című magyar népmesét, majd szüreti táncházzal és gyü-

mölcsök kóstolásával zárult délelőttünk, melyhez a családok támo-

gattak bennünket! 

 A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt 

Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, bepillantást 

nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatá-

ba. 

Zöld övezet 
Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

2021.04.29 

 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt 

Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, bepillantást 

nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatá-

ba. 

 

Változatos játékos tevékenységgel készültünk a kis ovisainknak. 

Programjaink egyike a már hagyománnyá vált "Egy gyermek, egy 

palánta"-akció volt. A szülők virágpalántákkal támogatták  óvodánk 

udvarának szépítését, melyet a gyermekekkel közösen valósítottunk 

meg.. 

Csöppnyi 

csodák gyer-

meknap 

Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon Viktória 

2021.06.08 

 

Csöppnyi csodák gyermeknapi programunk az óvodánk udvarán a 

szülők bevonása nélkül sikeresen megvalósult meg, a járványügyi 

helyzetre való tekintettel. Játékos mozgásos és ügyességi feladatok, 

kézműves tevékenységek, móka torna és fincsi torta várta a mi kis 

ovisainkat a lufival feldíszített udvarunkon. 

Gyönyörű napsütéses időben vidám hangulatban töltöttük a napot. 

A szülők üdítővel, nassolni valókkal támogatták programunkat. A 

rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt 

Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, bepillantást 

nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatá-

ba. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

Zöld jeles 

napokról 

való megem-

lékezés 

Autómentes világ-

nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyeskedj a kerék-

pároddal 

 

 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

Kovácsné  

Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógu-

2020.09.22. 

 

2020.09-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.5-

Az óvoda udvarán KRESZ táblákat helyeztük el 

közösen a gyermekekkel. Kerékpározást előké-

szítő játékokat játszottunk az óvoda udvarán. 

Játékos tevékenységen keresztül felelevenítet-

ték, hogy melyik tábla milyen viselkedést, cse-

lekvést feltételez a forgalomban. A járással 

futással végzett feladatokkal a gyermekek meg-

tapasztalták a szükséges tempóváltást, lassítást, 

gyorsítást, megállást, közlekedési ismeretük 

mélyült. A gyakorlás által a gyermekek megis-

merték a biztonságos közlekedéshez szükséges 

szokásokat, szabályokat. Elsajátították a közle-

kedéshez szükséges körültekintést, megfontolt-

ságot, a megfelelő sebességválasztást, a gyors 

reagálás fontosságát. A gyakorlás eredménye-

ként fejlődött térben való tájékozódásuk, figye-

lemkoncentrációjuk, szem-kéz koordinációjuk, 

téri tájékozódásuk, állóképességük. Megtanultak 

biztonságosan közlekedni, átélték a kerékpáro-

zás nyújtotta mozgás örömét. 

 

A csoportok projekt formájában dolgozták fel az 
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Európai Hulladék- 

csökkentési Hét 

  

 

 

 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

 

 

 

Föld világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és fák 

napja 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

sok  

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógu-

sok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógu-

sok 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógu-

sok 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógu-

sok 

10.16 idő-

szakban 

 

 

 

 

 

 

2020.11.16-

11.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmaradt 

 

 

 

 

 

 

.2020.04.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.05.03-

05.14 

 

 

 

 

 

 

2021.06.04. 

állatok világnapját. Élményszerző, helyszíni 

séták alkalmával megismerkedtünk a környé-

künkön élő állatokkal. A gyerekek folyamatosan 

figyelemmel kísérik földi csigáink életét, így 

testközelből, ismereteket szereznek és megta-

pasztalják a felelős gazda szerepét, hogyan 

ápolja, gondozza állatait egy állatszerető ember. 

 

A csoportok projekt formájában dolgozták fel az 

Európai Hulladékcsökkentési Hetet. Megismer-

ték a gyermekek az újrahasznosítás fontosságát, 

lehetőségeit, a szelektív hulladékgyűjtés módja-

it. A sokszínű játékos tevékenykedési lehetősé-

gek által a környezettudatos magatartásuk for-

málódott. Ismereteik gazdagodtak. A járvány-

ügyi helyzet miatt a Játék és ruha csere-bere 

börze megvalósítása elmaradt. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 

17/2021.(III.5.) EMMII határozatában a közne-

velési intézmények működését érintően egyes 

vészhelyzeti intézkedésnek megfelelően 

2021.03.08-tól 2021.04.18-ig rendkívüli szüne-

tet rendelt el. 

 

Zöld övezet rendezvényünk óvodánk udvarán 

valósult meg a családok bevonása nélkül. Sok-

színű, játékos tevékenységekkel készültünk a 

gyermekek részére. A kialakított állomáshelye-

ket végig járva minden kisgyermek megtalálta 

az életkorához, érdeklődéséhez illő tevékenysé-

geket. Az óvodapedagógusok bábjátékkal ked-

veskedtek a gyermekeknek.  

 

A gyermekekkel együtt elültettük virágosker-

tünkbe a szülők által biztosított palántákat.A 

rendezvényünkről készült képeket, videót az 

óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétet-

tük a szülők részére, bepillantást nyújtottunk 

óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény 

hangulatába. 

 

A csoportok projekt formájában dolgozták fel a 

Madarak és fák napját. A sokszínű játékos tevé-

kenységek által a gyermekek megismerkedtek 

több madárfajjal, fával. Pozitív érzelmi viszo-

nyuk erősödött a környezetük iránt, felismerték 

a madárvédelem fontosságát. A természet iránti 

érdeklődésük fokozódott, a közvetlen környeze-

tünkben élő madarakat megismerték. 

Sokszínű, játékos tevékenységeken keresztül 

emlékeztünk meg e jeles napról. Újrahasznosí-

tás jegyében alkottunk, beszélgettünk a környe-

zetvédelem fontosságáról, mese választásunk is 

e témához kapcsolódott. Célunk volt a sokszínű 

tevékenykedési lehetőségek nyújtásával a kör-

nyezet védelmére a gyermekek figyelmét fel-

hívni, mely hatással van a mi jólétünkre is. 
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Intézményi rendezvények 

 
 Időpont Megvalósítás résztvevők száma 

Intézményi rendezvények           Fele-

lős 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

(gyermekek – szü-

lők) 

Nagy Tiborné 

Erdei Krisztina 

2020.10.14 

 

 

 

 

 

 

 

tagóvodánként "Kelj fel Jancsi!"-intézményi szintű rendezvé-

nyünk megvalósítása óvodánk udvarán való-

sult meg. A gyermekek ügyességi mozgásos 

feladatokban, játékokban vehettek részt, a 

közös bemelegítést követően. Nagyon nagy 

örömmel, bátorsággal és kitartóan vettek részt 

az állomáshelyeken a felkínált feladatokban, 

még a legkisebbjeink is! A rendezvényünkről 

készült képeket, videót az óvodánk zárt 

Facebook csoportjában közzétettük a szülők 

részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk 

életébe, a megvalósult rendezvény hangulatá-

ba. 

 

„Ovigála”  

Erdei Krisztina 

Szűcsné Bon 

Viktória 

 

2020. novem-

ber 21. 

 Járványügyi helyzet miatt nem valósult meg. 

Aprólábak Néptánc 

gála 

 

 

 

2021. március 

 Járványügyi helyzet miatt nem valósult meg. 

„Játszd újra „krea-

tív alkotó kiállítás 

Nagy Tiborné 

 

 

 

 

2021.05.03 tagóvodánként A járványügyi helyzet miatt e nevelési évben a 

rendezvény tagóvodánként került megrende-

zésre. Csoportonként elkészültek az újrahasz-

nosított játékok, tárgyak. Az óvodákban kör-

nyezeti és kézműves munkaközösségi tagok 

segítették a megvalósítási folyamatot. Vala-

mennyi óvodában a kiállítást több héten ke-

resztül megtekinthető volt.  A tárlatokról, 

fényképeken keresztül is betekinthettek az 

érdeklődők.  

Ügyeskedj a kerék-

pároddal 

Kovácsné 

Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Erdei Krisztina 

 

 

2020.09.24. tagóvodánként Az óvoda udvarán KRESZ táblákat helyeztük 

el közösen a gyermekekkel. Kerékpározást 

előkészítő játékokat játszottunk az óvoda 

udvarán. Játékos tevékenységeken keresztül 

felelevenítették, hogy melyik tábla milyen 

viselkedést, cselekvést feltételez a forgalom-

ban. A legkisebbek  

3 kerekű kismotorral, futó kerékpárral járták 

be az állomáshelyeket. A nagyobbak kétkere-

kű ill. pótkerékkel ellátott kerékpárokkal köz-

lekedtek. A gyermekek nagyon ügyesek vol-

tak, élvezték az ügyességi feladatokat. 

A rendezvényünkről készült képeket, videót 

az óvodánk zárt Facebook csoportjában közzé-

tettük a szülők részére, bepillantást nyújtot-

tunk óvodánk életébe, a megvalósult rendez-

vény hangulatába. 

Pedagógus napi 

ünnepség 

 2021.06.18.   
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Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

E nevelési évben a járványügyi helyzet miatt rendezvényeink a családok bevonása nélkül valósultak meg. 

A rendezvényeinkről készült képeket, videót az óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, bepillantást 

nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatába. 

A járványhelyzet szigorításának oldása lehetővé tette, hogy a nagycsoportosaink búcsúzó ünnepségét a szülőkkel együtt meg-

valósíthassuk, óvodánk udvarán, a védekezés szigorú betartása mellett. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 

 Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma 

Intézményi rendezvények           Felelős 

     

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

 

2020.10.06 

 

2020. október 23. 

 

 

2021. március 12. 

 

Aradi vértanúkra való 

emlékezés, koszorúzás 

 

Ünnepi megemlékezés, 

koszorúzás 

 

Március 15-ei megemlé-

kezés. Koszorú elhelye-

zése a Petőfi szobornál 

 2 fő 

 

 

1 fő 

 

 

1 fő 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 

 Személyi feltételek, változások: 

2020. szeptember 1-től Seresné Bődi Viktória óvodatitkár óvodapedagógusi álláshelyre került át. 

Az álláshely meghirdetését követően Szinyeiné Dobrai Brigitta látja el az óvodatitkári feladato-

kat. Nagy Tiborné intézményvezető helyettesi feladatokat lát el. Szopkó Szabina dajka, pályázat 

útján nyerte el a közalkalmazotti dajkai állást. 

 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: 

Nagy Tiborné munkarenje változott 2020.09.15.-től. Intézményvezető helyettes heti 20 óra kötött 

munkaidő. 

 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem mi-

ért: 

 

2021.05.03. "Játszd újra!" kreatív alkotó kiállítás  

A járványügyi helyzet miatt e nevelési évben a rendezvény tagóvodánként került megrendezésre. 

Csoportonként elkészültek az újrahasznosított játékok, tárgyak, melyeket óvodánk előterében 

állítottunk ki. 

 

2021.04.29. "Zöld övezet" 
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Zöld övezet rendezvényünk óvodánk udvarán valósult meg a családok bevonása nélkül. Sokszí-

nű, játékos tevékenységekkel készültünk a gyermekek részére. A tartalmas délelőtti programo-

kon a gyermekek érdeklődőek voltak, jól érezték magukat. 

 

2021.05.17-18. Mesevarázs munkaközösség "Túl az óperencián" 

A járványügyi helyzet miatt e nevelési évben a rendezvény tagóvodánként került megvalósításra. 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese került feldolgozásra, a munkaközösség által közzé-

tett ajánlás szerint. Elkészültek a mese szereplők bábjai, kakasviadalt játszottunk, szelektíven 

szétválogattuk a hulladékokat, megépültek a török császár palotái, kreatív megoldásokkal, díszle-

tet terveztünk, építettünk a meséhez, majd előadtuk a mesét. A munkaközösség által készített 

videón megtekintettük az óvó nénik mesejátékát. Élményeinkről fotókat, majd PPT-t készítet-

tünk, melyeket elküldtünk a munkaközösség tagjainak. E folyamat 2-3 napon keresztül valósult 

meg, Erdei Krisztina és Szűcsné Bon Viktória vezetésével. 

 

2021.07.07. "Sportolj velünk! - családi délután Akácliget Gyógy -és Strandfürdő 

A rendezvény 2021. július 7. (szerda) 14:30-tól került megrendezésre, az Akácliget Fürdő terüle-

tén. Az Intézményünk nyári táborain résztvevő gyermekek ellátogattak a rendezvényre, mely a 

táborok hetes programjának szerves része volt. A családok csatlakoztak a délutáni programra. A 

megnyitót követően a a „Sportolj velünk 2021 – családi sport délután” című rajzpályázat ered-

ményhirdetésével folytatódott a délután. A pályázat témája volt a régebben megélt, átélt mozgás-

sal kapcsolatos témák képi megjelenítése. Sok kreatív alkotás érkezett a kiírásra, melyek között 

óvodásaink nagy testvérei is pályáztak, több általános iskolából. A gyermekek ajándékcsomagot 

és emléklapot vehettek át jutalmul. Ezt követte a Karcagon működő sportágak bemutatása, ki-

próbálása, majd az „Egységben – egészségben az ember” „táplálkozási szokásaink” előadás, 

egészségügyi szűrővizsgálat, egészséges reform ételek kóstolása. A programokba való bekapcso-

lódás a családokkal együtt valósult meg. 

A rendezvény ideje alatt a résztvevők számára a fürdő használata biztosított volt. A részvételi 

arány igen magas volt, a színvonalas rendezvény iránt sok család, gyermek érdeklődött, minden 

résztvevő nagyon jól érezte magát. 

 

2021.06.02. Nagycsoportosok búcsúztatási, évzárók, ballagás 

Az ünnepség a családok bevonásával valósult meg, óvodánk udvarán, az ünnephez méltóan vi-

rágdíszbe öltöztetett környezetben búcsúztattuk el a gyermekeket. Műsorunkban felidéztük az 

óvodás évek emlékeit, élményeit., búcsúzó dalokkal, versekkel elköszöntek a gyermekek az óvo-

dánktól. A kis és középső csoportosok az ünnepség előtti délelőttön köszöntek el az iskolát kez-

dő pajtásoktól. A gyermekek részére a szülők tarisznyával, az óvó nénik emlékkönyvvel kedves-

kedtek.  

 

2021.06.08. "Csöppnyi csodák" gyermeknap 

Csöppnyi csodák gyermeknapi programunk az óvodánk udvarán a szülők bevonása nélkül sike-

resen megvalósult meg, a járványügyi helyzetre való tekintettel. Játékos mozgásos és ügyességi 

feladatok, kézműves tevékenységek, móka torna és torta várta a gyermeket a lufival feldíszített 

udvarunkon. Vidám hangulatban töltöttük a napot. A szülők üdítővel, nassolni valókkal támogat-

ták programunkat. A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt Facebook cso-

portjában közzétettük a szülők részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult 

rendezvény hangulatába.  

 

2021.06-18. Pedagógus napi ünnepség 

A Pedagógus napi ünnepség magas színvonalú, ünnepélyes keretek között 2021.06.18.-án meg-

rendezésre került. Az ünnepség keretében óvodánk átvehette az intézményünk által létrehozott -

Év óvodája-címet, mely elismerést a MIEO teljes közössége javaslata alapján nyertük el. Nagy 

megtiszteltetés és öröm számunkra e díj elnyerése, melyet a jövőre nézve szeretnénk továbbra is 
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megszolgálni. Magas szintű szakmai munkával és elhivatottsággal, eredményesen megvalósítani 

az óvodánkban folyó nevelőmunkát a gyermekek,a szülők, a fenntartó, az intézményvezetés 

megelégedésére. 

 

2021.07.05-2021.07.09.Kézműves tábor 

A tábor a Székhelyen 2021.07.05-2021.07.09-közötti időszakban került megvalósításra. Intéz-

ményünk tagóvodáiból 27 kisgyermek vett részt a tábori programban. 

A kézműves tábor megvalósításában 5 fő óvodapedagógus és 2 fő pedagógiai asszisztens vesz 

részt. Valamint 4 fő tanuló, diákmunka keretében segítette a táborban zajló munkát. Első 2 napon 

2 fő közösségi szolgálatát töltő diák is jelen volt a táborban. A tábor célja volt a gyermekek te-

hetséggondozásának továbbfejlesztése és gazdagítása. Élményekben gazdag programok nyújtása 

a gyermekek számára. Alkotói élményhez juttatás, a gyermekek érezzék nagyon jól magukat a 

táborban, tartalmasan és értékesen töltsék el az idejüket, s legyenek aktív részesei a programok-

nak. A kézműves munka forgó rendszerben csoportbontásban egyéni választás alapján kötetlen 

formában zajlott. A közösségi játékok, gazdagító, lazító programok együttesen valósultak meg. 

A Székhelyről 8 kisgyermek és 3 felnőtt vett részt a tábori programban. Zárt Facebook csoport-

ban napi rendszerességgel feltöltésre kerültek a programjainkról, tevékenységeinkről készített 

fotók a szülők részére. Ezáltal betekintést nyerhettek a családok az egész héten át megvalósuló 

programjaink minden pillanatába.A tábor utolsó napján a délutáni időszakban a szülőket közös 

alkotásra invitáltuk, melyet többen el is fogadtak.  

 

2020.09.24. Környezeti nevelés munkaközösség "Ügyeskedj a kerékpároddal" 

A rendezvény a járványügyi helyzet miatt tagóvodánként került megvalósításra. Az óvoda udva-

rán KRESZ táblákat helyeztük el közösen a gyermekekkel. Kerékpározást előkészítő játékokat 

játszottunk az óvoda udvarán. Játékos tevékenységeken keresztül felelevenítették, hogy melyik 

tábla milyen viselkedést, cselekvést feltételez a forgalomban. A legkisebbek 3 kerekű kismotor-

ral, futó kerékpárral járták be az állomáshelyeket. A nagyobbak kétkerekű, ill. pótkerékkel ellá-

tott kerékpárokkal közlekedtek. A gyermekek nagyon ügyesek voltak, élvezték az ügyességi fel-

adatokat. A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt Facebook csoportjában 

közzétettük a szülők részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény 

hangulatába. 

 

2020.10.01 Szüret 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tervezett programoktól eltérő módon valósult meg  

szüreti rendezvényünk, zárt körben, a családok és a meghívandó vendégek részvétele nélkül. 

Kézműveskedtünk, énekes dalos játékokat játszottunk, ovi-mozi keretében megtekintettük a 

"Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack "című magyar népmesét, majd szüreti táncházzal és 

gyümölcsök kóstolásával zárult délelőttünk, melyhez a családok támogattak bennünket! 

A rendezvényünkről készült képeket, videót az óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétettük 

a szülők részére, bepillantást nyújtottunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatá-

ba. 

 

2020.10.07. L-L szakmai munkaközösség Barangoló 

A járványügyi helyzetre való tekintettel tagóvodánként valósítottuk meg a rendezvény1-1 prog-

ramrészét, melyről videó anyagot készítettünk. Óvodásainkkal a Györffy István Nagykun Múze-

um előtti parkban a lovas nomád nép életmódjához kapcsolódó lovas ügyességi játékokat játszot-

tunk a gyermekekkel, közben énekeltünk, mondókáztunk.  

A program már hagyományként kerül megszervezésre a Lépésről – Lépésre szakmai munkakö-

zösség jóvoltából, a program azonos óvodák 5 – 6 éves gyermekei számára. A játékos délelőt-

tön18 fő tanköteles korú gyermek és 4 fő felnőtt vett részt.  

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. 
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2020.10.14. Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség XXII. "Kelj fel Jancsi" 

"Kelj fel Jancsi!"-intézményi szintű rendezvényünk megvalósítása óvodánk udvarán valósult 

meg. A gyermekek ügyességi mozgásos feladatokban, játékokban vehettek részt, a közös beme-

legítést követően. Nagyon nagy örömmel, bátorsággal és kitartóan vettek részt az állomáshelye-

ken a felkínált feladatokban, még a legkisebbjeink is! A rendezvényünkről készült képeket, vi-

deót az óvodánk zárt Facebook csoportjában közzétettük a szülők részére, bepillantást nyújtot-

tunk óvodánk életébe, a megvalósult rendezvény hangulatába. 

 

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

Cél: A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához  szükséges 

feltételek biztosítása. Az intézmény biztonságos működtetése. Esztétikus óvodai környezet fo-

lyamatos biztosítása. Óvodai csoportjaink egészséges, esztétikus környezetben működtek, ki-

emelt fontosságú volt a megfelelő higiénia folyamatos biztosítása. Óvodáink tárgyi felszereltsége 

megfelelő, folyamatos pótlást igényelnek a játékeszközök, a tevékenységekhez szükséges felsze-

relések, az elhasználódásból adódó bútorszükséglet (ágyak). Az anyagi és humán erőforrásainkat 

figyelembe véve terveztük és végeztettük el a szükséges karbantartásokat, ill tervezzük feladata-

inkat. Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyessé vált helyzetekre, működési 

rendellenességek elhárítására, a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére. A nevelési év indí-

tásárakor, illetve szükség szerint/Járványügyi helyzet, karantén időszakában/ a teljeskörű fertőt-

lenítés, nagytakarítás megtörtént. E folyamatot az intézmény által biztosított Ózon generátor biz-

tosítása is elősegítette, melyet több alkalommal is használtunk. A munkálatok elvégzését óvo-

dánk dolgozói, dajkák, közcélú foglalkoztatottak, csökkent munkaképességű dolgozóink végez-

ték. 

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői 

támogatás 

Tisztítószerek 

Automata kézfertőtlenítő 

vizuális eszközök évi 2x20000ft csoportonként 

játékeszköz vásárlás csoportonként 1 alk 30.000ft 

kancsók, poharak 

szárítógép 

szájmaszk, digitális lázmérők, 

köpeny, papucs (Kacskó Lászlóné) 

Udvari emelt ágyás fa szegély cseréje 

Nyuszi csoport belső falazat javítása, ajtó küszöb javí-

tása. 

A kézműves tábor megvalósításához kézműves eszkö-

zök beszerzése 20.000 ft értékben. /Papíráru, ragasztók, 

filctollak/ 

  

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

 

Tisztítószerek beszerzése a nyári 

nagytakarítás munkálatainak 

elvégzése céljából. 
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5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

 Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 
Képzés időpontja 

Tanfolyam 

megnevezése 
Képzési hely 

Képzés szer-

vezője 

      

 

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

   

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Tavaszi Pedagógiai Napok/2021 04.19-23/ online   programjain részt vettünk. 

2021.04.19.Mese feldolgozásának lehetősége nagycsoportban - Nagy Tiborné 

2021.04.20.Dúdoló zenei tehetséggondozó műhely-Tavaszi ritmusok. - Erdei Krisztina 

2021.04.20.Mesefeldolgozás másképp – Nagy Tiborné, Kovácsné Czigle Erika 

2021.04.21.A mese varázsa az együttnevelésben – Szűcsné Bon Viktória 

2021.04.22.” Bimbó serken, rügy kipattan!” projektzáró foglalkozás - Kovácsné Czigle Erika, 

Szűcsné Bon Viktória 

2021.04.23. „Földforgatók” - talajvizsgálat - Erdei Krisztina 

 

Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, idő-

pontja 

Szakmai prog-

ram, rendez-

vény megneve-

zése 

Szervezője Helyszíne 

4 fő 

Erdei Krisztina 

Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Szűcsné bon Viktória 

 

2021 04.19-23 

Tavaszi Peda-

gógiai Napok 

Szolnoki Peda-

gógiai Oktatási 

Központ 

online 

 

Partnerintézmények bemutató órái, rendezvényei 

 
Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, ren-

dezvény megnevezése 

Szervezője Helyszíne 

     

 
6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kiala-

kítása, intézményi jó gyakorlatok 

intézményen belüli átadása, egymás-

A munkaközösségekbe való aktív bekapcsolódás. A 

tagóvodák rendezvényeinek, bemutató foglalkozásai-

nak látogatása. Teamekben való közös együttműkö-

dés. Értekezletek, továbbképzések alkalmával emberi 

és szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása. Azonos 
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tól tanulás. 

 

 

 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása 

tehetségterületen működő műhelyek közötti aktív 

együttműködés. A megvalósítás a járványügyi helyzet 

miatt online formában történt. 

 

NTP-OTKP-20 pályázati azonosító számon szereplő 

„Úton a digitalizált világ felé” elnevezésű nyertes 

pályázat sikeres megvalósítása két tehetségterület 

együttműködésével (Logi kuckó, Kreatív kuckó tehet-

séggondozó műhelyek).  

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, vissza-

jelzések fogadása. 

Beiratkozás 

Szülői értekezleteket 2 alkalommal csoportonként 

személyes formában az óvoda udvaron valósítottuk 

meg a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Egy alkalommal csoportonként írásos formában, ill. 

online felületen tájékoztattuk a szülőket.  

Családlátogatások 

Egyéni beszélgetések 

Közös ünnepségek, rendezvények,  

projektek 

Közös kirándulások 

A Szülői Munkaközösséggel való  

együttműködés folyamatosan. 

Szülői elégedettség vizsgálat 

Konkrét tervek az óvodai  

csoportnaplókban. 

Középiskolák 
Kétoldalú együttműködési megálla-

podás alapján 

A közösségi szolgálatra érkező tanulók segítése, tá-

mogatása, a beilleszkedésük segítése a kétoldalú 

együttműködés alapján. 

 

Óvodapedagógus pálya iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Közösségi szolgálat: 5fő 

 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium: 

Sebők Tibor, Dobó István 2021.06.16-24 

Béres Kata 2021.06.28-2021.07.06. 

Ordas Alexa 2021.06.28-2021.07.05. 

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázi-

um, Szakgimnázium és Általános Iskola: 

Magyar Zsolt 2021.06.16-2021.06.29 

 

Nyári kézműves alkotó tábor: 4 fő diákmunkát végző 

tanuló. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tag-

iskola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel Fe-

renc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Kato-

likus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beil-

leszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása. A pedagógiai módszerek, eljá-

rások összehangolása. 

Az óvodából az iskolába menő gyermekek fejlődésé-

nek után követése a családokkal való kapcsolattartás 

által. A járványügyi helyzet miatt elmaradtak az évi 

óralátogatások, rendezvénylátogatások, bemutató 

órák,  

az óvodai rendezvényeinkre, bemutató foglalkozásra a 

tanító nénik meghívása. Az eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat ápolása online formában, szemé-

lyes beszélgetéseken, érdeklődéseken keresztül való-

sultak meg. 

Partneri véleménykérés. 

Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő  

mentesebbé tétele. 

Pályaorientációs napok szervezése ez évben nem volt 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

 

Ünnepélyes Óvoda átadó Ünnepség, a felújítási pályá-

zat lezárása. Óvodai rendezvényeinkre, programjaink-

ra való meghívás. 

Pályázati projektek előkészítése, megvalósítása. 

Partneri kapcsolat – interjú az óvoda munkájáról. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

98 

 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavarral, 

magatartásproblémával küzdő 

gyermekek fejlesztése, illetve szá-

mukra a legmegfelelőbb iskolatípus 

megválasztása. Pszichológus által 

gyerekeknek és szülőknek tanács-

adás. Óvodapszihológussal való 

együttműködése Tartalmas szakmai 

együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

A gyermekek logopédiai szűrése, javítása. A szűrés 

2020.09.14.-15.megvalósult. A problémás gyermekek 

számára felmérés, majd a képesség, részképesség 

zavarral, magatartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése. Csoportos foglalkozásokon 10 gyermek 

részesült. (9 fő logopédia,1 fő a logopédiai foglalko-

zás mellett fejlesztő fogl.-on,1 fő grafomotoros fej-

lesztés.) Iskolaérettségi vizsgálat. Szakmai tanácsko-

zások. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság 

Székhely Intézmé-

nye 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátása az óvodában a szakértői 

vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – oktatá-

si intézményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

A sajátos nevelési igény megállapítása, szakszerű 

ellátása. 

SNI felülvizsgálatok, beiskolázási javaslatok. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbkép-

zések alkalmával pedagógiai mód-

szerek, eljárások átadása, elsajátítá-

sa.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájéko-

zódás, bekapcsolódás. 

Továbbképzéseken való részvétel az eredményes 

nevelőmunka érdekében. 

Konferenciákon való részvétel, a köznevelési fejlesz-

tésekről tájékozódás. 

 

Óvodák – Családse-

gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos 

és veszélyeztetett helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek 

képviselete, segítése. 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, 

problémáik, hivatalos ügyeik intézésének segítése.  

Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös tájékoztatás. 

 A gyermekvédelmi feladatokról éves beszámolás. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények 

A gyermekek számára óvodán kívü-

li kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvé-

nyek sikeres megvalósítása érdeké-

ben Információ áramlás biztosítása 

a közművelődési intézményekkel. 

A járványügyi helyzet miatt a gyermekszínház, gyer-

mekfilmszínház látogatása, könyvkölcsönzés elmarad-

tak e nevelési évben. A múzeum és kiállítások látoga-

tása a nyári tábori programok során megvalósultak. 

 

A Kézműves tábor látogatást tett a Györffy István 

Nagykun Múzeumba, a Kántor Sándor Fazekasházba 

. 

Mesemondó versenyek.2 fő 

Ács Zsombor Arany minősítés, 

Dobrai Kinga borka Ezüst minősítés 

Rajzpályázatok 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcsere, a 

családok segítése az egészséges 

életmód kialakításában minden 

gyermek esetében. A fejtetvesség 

kezelése, visszaszorítása. A rend-

szeres óvodába járás segítése. 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és 

talp deformitások szűrése a tartásjavító tornán való 

részvételhez. 

Védőnők rendszeres tisztasági ellenőrzése. (évente 3 

alkalommal, valamint szükség esetén) 

Védőnői látogatások megtörténtek. 

/2020.09.29., 2021.01.26.,2021.05.04./ 

Fogak ellenőrzése. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az 

egészséges életmód kialakításában. 

Óvoda – Alapítvány, 

Civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében 

való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyermekek 

képességfejlesztésének támogatása. 

Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezet-

tekkel kapcsolattartás. 

A járványügyi helyzet miatt a tagóvodákban valósul-

tak meg, zárt körben a rendezvények. Kelj fel Jancsi 

játékos sorverseny, Ovigála stb. 

 

Egymás rendezvényeinek látogatása, közös pályáza-

tok készítése. Városban működő civil szervezettekkel 

kapcsolattartás. 

Óvoda - Szakmai 

egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosí-

tása, jó gyakorlatok átadása – átvé-

tele. Információáramlás. 

Tehetségnap szervezése – tudásmegosztás a tehetség-

gondozás területén, továbbá szakmai műhelyek bemu-

tatkozása. 
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Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

Tehetségnap szervezése – tudásmegosztás a tehetség-

gondozás területén, továbbá szakmai műhelyek bemu-

tatkozása. 
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7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten való-

suljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső 

ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az 

éves munkaterv figyelembevételével, átgondolt pedagó-

giai éves tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek 

meg a napi tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció terüle-

tén érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új módszereknek megfelelően 

Pedagógiai Programunk sajátossága, hogy a projekt-

jeink megvalósítása a tevékenységközpontokban 

valósul meg. A tematikus terveinket 2 hetes, vagy 

akár hosszabb lebontásban (témától függően) készít-

jük el, melyet a váltótárssal közösen készítünk el. A 

gyakorlati megvalósításba bevonjuk a nevelőmunkát 

közvetlenül segítő pedagógiai asszisztenst, dajkákat. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli 

szokásokra, magatartás - formálásra és hagyomány-

ápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzé-

sekre, feltételekre, feladatokra.A tervezés során az 

egyéni bánásmód és differenciálás alkalmazása. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szoká-

sainak megalapozása, alapvető higiéniai, táplálkozá-

si, öltözködési szokások kialakítása az egésznap 

folyamán. A harmonikus, összerendezett nagy és 

kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra 

fejlesztése. Mindennapos mozgás a napirendnek 

megfelelően délelőtti időszakban, szervezett formá-

ban valósuljon meg időjárástól függően vagy a tera-

szon, udvaron, vagy a csoportszobában. Heti egy 

alkalommal kötelező testnevelés foglalkozás, a hét 

többi napján, a délelőtt folyamán mozgásos játékok 

kezdeményezése. Lehetőség szerint az udvaron való 

tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett mozgás 

szervezése valósul meg. 

 

Az SNI és BTMN – gyermek számára megfelelő 

szakember kijelölése, a gyermekek fejlődése érdeké-

ben szakmai együttműködés kialakítása. Minden 

nagycsoportos gyermek bekerülhet tehetségműhely-

be, melyet a kolléganők irányultságuknak és szakmai 

végzettségüknek megfelelően végeznek. 

 

E nevelési évben óvodánkban nem volt 

SNI és BTMN kisgyermek. 

Tehetséggondozó műhelyek: 

Mákszem gyermektánc:18 fő 

Kreatív kuckó:10 fő 

Logi kuckó:9 fő 

 

Befogadó, elfogadó környezet megteremtésével, az 

egyéni szükségletekhez és a fejlődési ütemhez igazí-

tott személyiségfejlesztésével segítjük a cigány 

gyermekek esélyeinek növelését, társadalomba való 

beilleszkedését. 

Óvodánkban 2 fő, májusban 1 fő. 

 

A Pedagógiai Program jogszabályi változásoknak 

való megfelelése érdekében felülvizsgálatra kerül. 
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Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői felada-

tok értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. 

évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek 

összhangban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. 

Az intézmény teljesítményértékelési rendszerének felül-

vizsgálata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör vo-

natkozásában. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumen-

tációjának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályozott dokumentum átvizsgálása, módosítá-

sa kidolgozás alatt áll. 

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

lyázati forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám 

támogassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellá-

tást, az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az után-

pótlás biztosítása. 

 

 

 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresé-

se, szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésé-

vel. 

A személyi létszámunk teljeskörűen biztosítottak 

mind óvodapedagógus, mind pedagógiai asszisztens, 

mind dajkák terén. 

 

Gyakornokunk: Erdei Krisztina. Igyekeztünk mintát 

és segítséget adni számára a mindennapi gyakorlati 

munka során, a dokumentumok vezetésében, a prob-

lémák megoldásában. A Ped.I. minősítési vizsga 

felkészülésében segítettük.  

 

NTP-OTKP-20 pályázati azonosító számon szereplő 

„Úton a digitalizált világ felé” elnevezésű nyertes 

pályázat által tárgyi eszközökkel gazdagodtak óvo-

dánk tehetséggondozó műhelyei. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pe-

dagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi óvodai csoportban életkoruk-

nak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön dokumentálásra, 

jelenjenek meg a keresztény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi csoportban. 

A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, értékeivel 

való megismerkedés a gyermekek életkori- és egyéni 

sajátosságainak megfelelően, a város múltját, jelenét 

bemutató kiállítások, rendezvények látogatása a 

gyermekek élményeinek, ismereteinek gazdagítása e 

nevelési évben a járványügyi helyzet miatt a nyári 

időszakban került megvalósításra, illetve az év során 

online formában, képeken keresztül. 

A helyi kismesterek, népi iparművészek meghívása 

rendezvényeinkre ez évben tehetséggondozó műhe-

lyeinkben megvalósított NTP pályázati programunk-

ban kerültek megvalósításra, a helyi mesterekkel, 

művészekkel való találkozások száma kevesebb volt. 

Az intézményünk nyári táborainak programjaiban is 

tervezettek voltak. 

 

A Kántor Sándor Fazekasház, a Györffy István 

Nagykun Múzeum látogatása a nyári kézműves tá-

borban résztvevő gyermekeink számára (T 17 óvoda 

8 fő) megvalósult.  

A keresztény kultúra témakörét feldolgozó húsvét, 

karácsony és pünkösd témakör feldolgozása a gyer-

mekek életkorának és érdeklődésének megfelelően. 

A hungarikumok közül a nagycsoportosaink, akik 

részt vesznek a Barangoló rendezvényünkön a Mú-

zeumban megismerkednek az őshonos állatokkal, a 

magyar kutya fajtákkal, melyet a további ismeretbő-
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vítés, lehetőség szerint helyszíni látogatás követ. 

Hagyományosan megjelenik az óvodai életünkben az 

Advent, a Karácsony és a Húsvét. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósul-

jon meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való 

részvétel. 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

 

A beiskolázási tervben óvodapedagógusaink számára 

nincs kötelező továbbképzés, ennek ellenére a mód-

szertani kultúra fejlődését szolgáló lehetőségek ki-

használása. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által szer-

vezett továbbképzéseken lehetőségeinknek megfele-

lően veszünk részt. 

 

A kidolgozott jó gyakorlatok megismertetésével 

bemutatjuk, milyen módszerekkel dolgozzuk fel a 

Nagykunság értékeit és hagyományait az óvodáskorú 

gyerekekkel interaktív formában, játékos tevékeny-

ségeken keresztül, múzeumpedagógiai módszerekkel 

gazdagítva. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőkö-

zösségen belül. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított 

módszerek, gyakorlatok 

Bemutató foglalkozások nem voltak óvodánkban e 

nevelési évben. 

A tehetségpályázatunk során megvalósított gyakor-

lat, módszereink publikálásra kerültek. (Újságcikk, 

projektfüzet, helyi média Karcag TV) 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, me-

gyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerül-

jenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdeké-

ben. 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködé-

se feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

 

 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, tudatos 

pedagógiai munkájukkal elősegítik a pedagógiai 

programban megfogalmazott célok megvalósulását. 

E nevelési évben a járványhelyzet miatt online for-

mában zajlott az együttműködés. 

 

A szakmai munkaközösség vezető óvodánkból Nagy 

Tiborné a Kézműves munkaközösség vezetője, rend-

szeresen részt vesz a munkaközösség vezetők érte-

kezletén, ahol a munkaközösségek munkájának meg-

ismerése, programok egyeztetése, összehangolása, az 

együttműködési lehetőségek feltárása zajlik. E neve-

lési évben a járványhelyzet miatt online formában 

zajlott az együttműködés. 

 

A tehetségműhely vezetők a tervezetteknek megfele-

lően részt vesznek értekezleten, ahol az együttműkö-

désen túl a pályázatok figyelése írása, pályázati prog-

ramok közös megvalósítása, a tehetségfejlesztő mű-

helyek dokumentációjának áttekintése, szükség ese-

tén módosítása valósul meg. 

E nevelési évben a járványhelyzet miatt online for-

mában zajlott az együttműködés. 

 

Szakmai együttműködésünk stabil a POK-kal,  

szükség esetén szaktanácsadóik segítségünkre  
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közreműködésével 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés 

keretében tehetségnapok, szakmai programok, gyakorla-

tok megvalósítása 

állnak. 

 

Együttműködés a kialakult járványügyi helyzet miatt 

online formában valósult meg szükség esetén. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon 

való aktív részvétel 

 

 

2022-ben kell benyújtanunk újabb pályamunkát. 

 

A zöld jeles napokról való megemlékezéseket a to-

vábbiakban is a gyermekek életkori sajátosságának 

és egyéni érdeklődésének megfelelően változatos 

tevékenységeken keresztül dolgoztuk fel. 

. Már meglévő ismereteinket, jó gyakorlatunkat, 

módszereinket átadjuk új kollégáink számára. 

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

nek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erőssége-

ket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket.  

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesüljön. 

Tagóvoda szinten megvalósultak az  

ellenőrzések a tervezetteknek megfelelően. Az  

ellenőrzések során az erősségek, a fejleszthető  

területek feltárását követően, közösen fejlesztési  

javaslatot fogalmaztunk meg az egyéni  

fejlődés érdekében. 

 

Az intézményünkben dolgozó szaktanácsadók  

szükség esetén rendelkezésünkre állnak. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehet-

ségterületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valameny-

nyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támo-

gatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 

3 tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos 

gyermekek tehetség- gondozása, logikai, gyermek-

tánc és kézműves területeken. 

 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvoda-

pedagógusok érdeklődésük és végzettségüknek meg-

felelően végezték. 

 

A tehetségműhelyek szakmai programjaikat megva-

lósították, ezek dokumentálásra kerültek.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghir-

detett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-

kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-

OTKP-20 pályázati azonosító számon szereplő 

„Úton a digitalizált világ felé” elnevezésű nyertes 

pályázat sikeresen megvalósításra került. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakorno-

koknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori felada-

tok ellátása 

 

 

 

 

Molnárné Kovács Ildikó végzős óvodapedagógus 

hallgató /Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi 

Pedagógiai karán / Kovácsné Czigle Erika 

mentorálásával letöltötte hallgatói gyakorlatát, sike-

res záróvizsgát tett. Vámosi Kovács Ágnes II.évf. 

hallgatói/ DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 
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Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalat-

csere váljon rendszeressé. 

 

Kar. / gyakorlata online formában valósult meg Nagy 

Tiborné mentorálásával. 

 

Erdei Krisztina gyakornok – mentora: Andrási Ti-

borné 

 

A gyakornoki szabályzatban előírt dokumentumok 

vezetése, tapasztalatcsere valósult meg a gyakorno-

kok, valamint mentoraik között. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes megva-

lósításával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésé-

vel. 

 Az egyenletes leterheltség figyelembevételével 

feladatainkat megosztva, egymást segítve értük el 

céljainkat. 

 

A törvénynek megfelelően biztosítottak voltak a 

humán és tárgyi erőforrásaink. 

 

8. Gyermekvédelmi munka (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a 

megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: 

Gyermekvédelmi felelős Kovácsné Czigle Erika 

A beszámoló részletesen tartalmazza az e nevelési évben megvalósított gyermekvédelmi munka 

eredményességét, a családokkal való kapcsolattartás formáit, sikerességét. 

 

„Az érintett családok felelősségteljesen gondolkodtak gyermekük rendszeres óvodába járásukat 

illetően. Igazolatlan hiányzás nem fordult elő.  

Nem volt szükség gyermekvédelmi intézkedésre. 

A veszélyhelyzet ideje alatt online formában tartottuk a kapcsolatot az érintett családokkal is. 

Minden szülő élt a kapcsolattartásnak, ennek a formájával. A zárt messenger csoportjainkban jól 

működő információáramlás valósult meg. Óvodánk nyitvatartásának ideje alatt rendkívüli csa-

ládlátogatásra 1 gyermek esetében volt szükség. 

Felhívtuk a családok figyelmét a rendkívüli szünet idejére eső ügyeleti ellátás és elvitelre történő 

étkeztetés lehetőségére. Mindkét csoportban éltek valamelyik lehetőséggel a halmozottan hátrá-

nyos gyermekeink szülei. Nagyon fontosnak tartottuk a kapcsolattartás minden formáját (telefon, 

online), a megszokottaknak megfelelően bármikor, bármilyen kérdésükkel, kérésükkel fordul-

hatnak felénk. Ismertettük a családokkal a vírushelyzettel kapcsolatos, Intézményvezető által 

megosztott aktuális, legfontosabb rendelkezéseket, intézkedéseket. Felhívtuk a figyelmet 

a”Karcagi óvodások tarka-barka percei oldal folyamatos követésére ” használatára”. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 

Gyermek monog-

ram 

Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 
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Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 

Gyermek monog-

ram 

Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

    

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

Védőnői higiénés vizsgálat:3 alkalommal - 202.09.29.,2021.01.26.,2021.05.04. 

 

Dolgozók részvételi lehetőségei koronavírus elleni védekezésben -maszkok varrása, kihordása 

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Nagy Tiborné  

Csoport létszáma: 8 fő 

Foglalkozás időpontja: Heti két alkalommal kedd-csütörtök 10:45-11:15-ig   

 

A gyermekek névsora és diagnózisa a gyermekek óvodapedagógusai által nyújtott információk, 

szakorvosi illetve háziorvosi javaslat alapján került összeállításra.  

A tartásjavító és lábstatikai játékos torna célja volt a testi fejlődés elősegítése, a mozgás utáni 

igény és vágy felébresztése és motiválás annak megőrzésére. 

Feladatok: a természetes mozgásszervi alapfunkciók elsajátíttatása. (helyes ülés, állás, járás, lég-

zés) Az izomérzés kialakítása és fejlesztése, testérzet és testtudat kialakítása a gyermekek egész-

ségének és testi fejlődésének biztosításához szükséges fizikai és lelki feltételek megteremtése is. 

Továbbá a gyermekek edzése a testi képességek tervszerű fejlesztése, a mozgásbeli jártasságok 

és készségek célszerű kialakítása.  

Nagyon fontos, hogy a gyermek mozgás közben ismerje fel, hogy mire képes, legyen számára e 

tevékenység örömteli és játékos. A gyerekek minden alkalommal jól érezték magukat a foglalko-

zásokon, a mozgásokat lelkesen végezték. Egyes speciális hatású gyakorlatok beépültek az óvo-

dai testnevelési mozgásanyagba is. A testi képesség fejlesztésénél az erőnlétben lemaradt izom-

csoport fejlesztése is megvalósult. 

A mozgáskészség fejlesztésénél kiemelt jelentőséggel bír az ismeret, vagy tájékozottság szintje. 

A gyermeknek fontos, hogy pontos ismerete legyen a helyes mozgásról! Ezért erre nagy hang-

súly került. A mozgásműveltség fejlesztésénél a mozgás- jártasság-készség kialakításán túl a 

mozgásos cselekvések gazdaságos végrehajtási módjainak elsajátíttatása, a mozgásos cselekvé-

sek szép kivitelezésének gyakoroltatása is zajlott. A rendszeres mozgás által a gyermekek szer-

vezetének teherbíró képessége fejlődött és az egészséges életmód szokásainak kialakítását tették 

lehetővé! 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Lépésről lépésre szakmai 

munkaközösség 
4 fő 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai 

munkájukkal elősegítették a pedagógiai programban megfogal-

mazott célok megvalósulását. 

Gyermekvédelmi mun- 1 fő Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 
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kaközösség A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyezte-

tett helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos intézményi tevé-

kenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem területén 

történt törvényi változások megismertetése, átadása a kollégák-

nak. A törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazásának segítése 

óvodákon belül. 

Kézműves szakmai 

munkaközösség 
2 fő 

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. 

Környezeti munkaközös-

ség 
1 fő 

A kerékpáros vetélkedő a járványügyi helyzet miatt tagóvodán-

ként került megvalósításra, amely szolgálta a kerékpározás 

népszerűsítését. 

Az udvari játékok során a természet – környezet megfigyelését 

szolgáló játékok gyűjtése további feladat.  

Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a 

környezettudatos szemléletformálása az óvoda dolgozói, a 

gyermekek, a gyermekeken keresztül a szülők körében. 

Vezetői munkaközösség 2 fő 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérésének 

segítése. Az intézményvezető munkájának segítése, támogatása. 

Szakmai kapcsolatok építése, támogatása 

 

A szakmai munkaközösségek elősegítették a Pedagógiai Program megvalósítását, a pedagógiai 

szakmai feladatok magas szintű ellátását, a munkaközösséget érintő nevelési területen. Szakmai 

kapcsolatokat erősítették, ápolták. Csapatot építettek közös tanuláson alapuló együttműködéssel, 

a szervezetfejlesztést segítették. Az éves tervek, év végi beszámolók elkészítése megvalósult. A 

programspecifikus módszertanaik gazdagodtak, a gyakorlati alkalmazásukat segítette elő. A 

részprogramhoz kapcsolódó, és intézményi rendezvények szervezése a munkaközösségi tagok, 

munkaközösségvezető koordinálásával, tagóvodánként került megvalósításra. A bemutató fog-

lalkozások online szerveződtek. Az új kollégák szakmai, módszertani segítése a munkaközössé-

gekben megvalósult. A szakmai munkaközösségek az éves tervük szerint végezték feladataikat. 

Módszertani segítséget nyújtottak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Szakmai munkaközösségi foglalkozásokon érvényesült a horizon-

tális tanulás, amely az azonos érdeklődésű óvodapedagógusok tudásmegosztására épült, melynek 

során átadták a tapasztalat útján és a másoktól, képzéseken szerzett tudást. Bemutató foglalkozá-

sok, saját élményen alapuló tapasztalatszerzések az óvodapedagógusok pedagógiai módszertani 

kultúrájának megújulását támogatták. A szakmai munkaközösségek megtartották alakulói ülésü-

ket, melyen javaslatot tettek a szakmai munkaközösségek vezetőire, meghatározták éves prog-

ramjukat. A szakmai munkaközösségek bekapcsolódtak a digitális fejlesztési tartalmak kidolgo-

zásába, a MIEO által létrehozott -Karcagi óvodások tarka-barka percei online oldalon. 

 

MIEO belső továbbképzés:  

Téma: 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve. 

Az óvodapedagógus feladata az integrációban, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében. 

Tevékenység időpontja, helyszíne, résztvevők: 

Karcag, 2021.03.30., 2021.03.31.Nagy Tiborné, Kovácsné, Czigle Erika 

Karcag, 2021. 03. 25,2021.03. 26. Erdei Krisztina, Bon Viktória 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 
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15. Szakirányú végzettségek hasznosulása (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés:  

Székhely Táncsics krt. 17. Gulyás Ferencné Vezető óvodapedagógus 

 

Cél: A Pedagógiai Program eredményes megvalósításának elősegítése a gyermekek fejlesztése. 

Feladat: 

 egyéni képességek fejlesztése 

 hátrányok csökkentése 

 tehetséggondozás 

 pályázatok írása – megvalósítása 

 nevelőtestület munkájának segítése. 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: 
Kreatív kuckó Térbeli -vizuális Nagy Tiborné 10 fő Heti 1 alkalommal, hétfőnként 

15:45-16.30 

Logi kuckó Logikai-matematikai Gulyás Ferencné, Kovács-

né Czigle Erika 

8 fő heti 1 alkalommal, kedd 

15:45-16.30 

Mákszem Testi kinesztetikus, 

gyermektánc tehetség-

gondozó műhely 

Kunné Nánási Mónika 17 fő heti 1 alkalommal hétfőnként 

15:30-16:15 

A tehetséggondozó műhelyekben magas színvonalú szakmai munka valósult meg. A tervezett 

célok, feladatok eredményesen megvalósításra kerültek a műhelymunkákon. 

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 

Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, prog-

ramok vezetői. 

megvalósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, eredményesség összeg-

zése 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Gépgyár úti SZIM 

Óvodája 5300, 

Karcag, Gépgyár 

út 1. 

2020.11.11 

Komposztünnep 

Szabóné Szentesi 

Mária, Kovácsné 

Fodor Mónika 

 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. A köszöntőt követően 

egy PPT előadás formájában mutattuk 

be, hogy az elmúlt 3 évben hogyan 

valósult meg óvodánkban a komposzt-

ünnep. 

 

2020.11.12 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

5300, Karcag, 

Táncsics krt. 17. 

 

 

 

Karcagi óvodá-

sok tarka – bar-

ka percei 

 

Gulyás Ferencné, 

Nagy Tiborné, 

Homoki Judit 

3 fő  

Gulyás Ferencné  

Nagy Tiborné, 

Homoki Judit 

 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda, 

közösségi hálón működtetett online 

csoportjának bemutatása volt a szakmai 

program tartalma. A csoport a járvány-

ügyi helyzet első időszakában alakult 

és működött, azzal a céllal, hogy az 

óvodás gyermekek fejlődését és hasz-

nos időtöltését támogassa ebben a köz-

vetett formában. 

2021. 04. 19. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Csokonai úti 

Óvodája 

Mese feldolgo-

zásának lehető-

sége nagycso-

portban. 

Rauschenberger 

Gáborné tagóvoda 

vezető, fejlesztő 

óvodapedagógus                        

Pintér Dóra óvoda-

pedagógus 

1 fő 

Nagy Tiborné 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. Az előadás első felében a 

tagóvoda bemutatása után sorra került a 

csoport bemutatása és a gyermekek 

egyéni képességeinek ismertetése. 

A második blokkban a résztvevőkkel 

közösen megtekintettük az erre az 
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alkalomra, a gyermekekkel közösen 

elkészített mesefilmet, melyben jól 

érzékelhető volt a különböző adottsá-

gokkal rendelkező (SNI, tehetségígé-

ret) óvodások munkája. 

2021. 04. 20. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Jókai úti Óvodája 

Dúdoló zenei 

tehetséggondozó 

műhely:  

Tavaszi ritmu-

sok 

Molnárné Győri 

Erika tehetséggon-

dozó, szakvizsgá-

zott óvodapedagó-

gus 

1 fő 

Erdei Krisztina 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. A prezentáció során 

törekedtem felvázolni és összefoglalni 

a Madarász Imre Egyesített Óvoda 

tehetséggondozás szervezeti fejlődését. 

Bemutattam a „Dúdoló” zenei tehet-

séggondozó műhely sikereit, pályázati 

megvalósításait. 

2021. 04. 21. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Kuthen úti Óvo-

dája 

A mese varázsa 

az együttneve-

lésben 

Balajtiné Sütő 

Margit       tagóvo-

da vezető, mester-

pedagógus szakta-

nácsadó                     

Galsi-Nagy Andrea  

tehetséggondozó 

óvodapedagógus 

1 fő 

Szűcsné Bon 

Viktória 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. Szakmai délelőttünk 

témája: Inkluzív nevelés a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek képessé-

geinek fejlesztése, a gyermekek érzel-

mi nevelése, egymás elfogadásának 

erősítése a mesében rejlő lehetőségek-

kel élve. 

2021. 04. 23. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Gépgyár úti SZIM 

Óvodája 

„Földforgatók” 

talajvizsgálat 

Szabóné Szentesi 

Mária   

tagóvodavezető, 

mesterpedagógus             

Kovácsné Fodor 

Mónika óvodape-

dagógus 

 

1 fő 

Erdei Krisztina 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. A köszöntőt követően 

PPT előadás keretében mutattuk be 

hogyan ismertetjük meg gyermekeink-

kel a különböző talajtípusokat. Külön-

böző talajtípusok; homok, agyag, feke-

teföld játékos vizsgálata során, a gyer-

mekeknek új ismeretek átadása, kör-

nyezettudatos magatartásuk alapozása 

volt a cél.  

2021. 04. 22. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Táncsics krt.-i 

Óvodája 

„Bimbó serken, 

rügy kipat-

tan…!” projekt 

záró foglalkozás 

- együttnevelés 

lehetőségei 

Perge Tiborné       

szakvizsgázott 

drámapedagógus-

óvodapedagógus                 

Nagyné Varga 

Csilla óvodapeda-

gógus 

2 fő 

Kovácsné Czigle 

Erika 

Szűcsné Bon 

Viktória 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. Ppt előadás keretében 

mutattuk meg. hogy a projekt megvaló-

sításával formálódott a gyermekek 

környezettudatos szemlélete, magatar-

tása. 

2021. 04. 22. 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Táncsics krt.-i 

Óvodája 

Tavaszi projekt-

záró tevékeny-

ség nagycso-

portban. 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna   szak-

vizsgázott 

gyógytestnevelő 

óvodapedagógus                               

Seresné Bődi Vik-

tória óvodapedagó-

gus 

 

A program online formában a Micro-

soft Teams alkalmazást használva 

valósult meg. A köszöntőt követően 

PPT előadás keretében mutattuk be a 

csoportunkban megvalósult tavaszi 

projektünk zárását. A projekt során 

élményszerű tapasztalatokhoz, életko-

ruknak megfelelő ismeretekhez juttat-

tuk a gyermekeket a természeti környe-

zetről, ahol emberek, állatok, növények 

élnek. 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 
Bemutatók, programok 

vezetői. megvalósítói 

Résztvevő 

köre, száma 

Megvalósítás, eredményesség összeg-

zése 

2020.10.07. 

Györffy 

István Nagy-

Barangoló 

Kovácsné Czigle Erika 

Nagy Tiborné 

Segítők: 

18 fő 

nagycsoportos 

A járványügyi helyzetre való tekintettel 

tagóvodánként valósítottuk meg a ren-

dezvény1-1 programrészét, melyről 
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kun Múzeum 

park 

 

 

 

Vincze Nóra 

Kovács Imréné 

 

videó anyagot készítettünk. Óvodása-

inkkal a Györffy István Nagykun Mú-

zeum előtti parkban a lovas nomád nép 

életmódjához kapcsolódó lovas ügyes-

ségi játékokat játszottunk a gyerme-

kekkel, közben énekeltünk, mondókáz-

tunk.  

A program már hagyományként kerül 

megszervezésre a Lépésről – Lépésre 

szakmai munkaközösség jóvoltából, a 

program azonos óvodák 5 – 6 éves 

gyermekei számára. A játékos délelőt-

tön tanköteles korú gyermekek vettek 

részt.  

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

A gyerekek nagyon jól érezték magu-

kat. 

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 
Team Team tagok 

Önértékelő team  

Partneri mérő team Erdei Krisztina 

Ösztönző team Szűcsné Bon Viktória 

Gyermekek egyéni értékelő mérő 

team 

Kovácsné Czigle Erika 

Ellenőrzés team Nagy Tiborné 

Teljesítményértékelő team Nagy Tiborné 

 

Minőségfejlesztéssel kapcsolatos célok: 

Intézményi önértékelési feladatok megvalósítása az ötéves tervben meghatározottak alapján. 

2020/2021 évi minősítési eljárásba bekerült óvodapedagógusok felkészülésének támogatása. 

Óvodapedagógusok önértékelési folyamatának támogatása. Tanfelügyeleti eljárások előkészíté-

se, segítése. Gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapja alapján számszerűsíthető adatok 

megjelenítése csoport, tagintézmény, intézmény szinten. Vezetői ellenőrzés dokumentációjának 

támogatása Belső elvárásrendszer felülvizsgálata, teljesítményértékelési rendszerrel való össze-

hangolása, a szükséges dokumentáció elkészítése. Intézményi ösztönző rendszer működtetése. 

Zöld Óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása. 

 

Feladatok: 

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

meghatározottak szerint azintézmény belső- és külső kapcsolatainak vizsgálata: 

Team – munka keretében elemző, értékelő fejlesztő tevékenységek elvégzése: 

1. gyermekek egyéni mérő-, értékelő-fejlesztő lapon rögzítettek alapján csoport, tagintéz-

mény, intézményszintű eredmények 

2. vezetői ellenőrzés dokumentáció támogatása 

3. belső elvárásrendszer felülvizsgálata teljesítményértékelési rendszerrel való összehango-

lása, a szükséges dokumentáció elkészítése. 

 

Minősítési eljárás folyamatainak támogatása. Intézményi önértékelés előkészítése SZIM 

Az intézményi-, tanfelügyeleti ellenőrzésekhez szükséges adatok gyűjtése –SZIM, Óvodapeda-

gógusok önértékelésének elemzése, erősségek, fejleszthető területek meghatározása. A magas 

színvonalú szakmai munkára való ösztönzés erkölcsi elismeréssel. Zöld Óvoda kritériumrendszer 

szerinti működés támogatása. 
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A feladat ellátására Szabóné Szentesi Mária minőségfejlesztő szakirányú végzettséggel rendel-

kező óvodapedagógus kapott megbízást, az önértékelési csoportban a mester óvodapedagóguso-

kon kívül a vezetés tagjai vettek részt. 

 

19. Pályázatok  

 

Célok megvalósítása: 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” 

című, NTP-OTKP-20 pályázati azonosító számon szereplő „Úton a digitalizált világ felé” elne-

vezésű nyertes pályázat 2020. október és 2021.június között valósult meg Madarász Imre Egye-

sített Óvoda Táncsics krt. 17. óvodájában.  

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás:583.000 Ft. 

A pályázati programban az óvoda „Kreatív kuckó” kézműves tehetségműhelye és a „Logi kuc-

kó” logikai tehetségműhelye vett részt 18 gyermekkel Nagy Tiborné és Kovácsné Czigle Erika 

tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. 

 

A 30 órás program célja volt a gyermekek informatikai műveltségének megalapozása, kulcs-

kompetenciák kialakítása az innovatív műhelymunkákon. A megismerési folyamatokat támogat-

va fokozatosan, egymásra épülve a gyermekek informatikai ismeretei gazdagodtak, jártasabbá 

váltak az IKT világában, élményeik gazdagabbá váltak. A gyermeki kreativitásra építve, temati-

kusan épültek egymásra a műhelymunkák. Az innovatív programok megvalósítása kihívást jelen-

tettek számukra, ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat fejlesztet-

te, mélységben, tartalomban gazdagítottak. A két tehetségterület műhelyeibe járó gyermekek az 

együttes tevékenység során ismereteikkel, képességeikkel kiegészítették egymást, összeadódtak 

értékeik.  

Az újszerű feladatok elé kerülve a gyermekek logikus gondolkodása fejlődött, feldolgozási ké-

pességeik, alkotó képzeletük, kreativitásuk gazdagodott. A technikák, logikai játékok sokszínű 

alkalmazhatósága az újdonság, elmélyülés gazdagította képességeiket. A felkínált tevékenységek 

nehézségi fokozatai közül választhattak, az öndifferenciáló feladatválasztás mélységben gazdagí-

totta tehetségfejlesztésüket. A változatos tevékenységekben lehetőség nyílt az együttműködésre, 

az önállóságra. Döntési helyzetekben a gyermekek önismerete, önértékelése, önbizalma fejlődött. 

Ötleteik megerősítésével a személyes fejlődést segítő beszélgetéssel szociális kompetenciáik 

fejlődtek. A gyermeki produktumokban, megnyilatkozásokban tükröződtek az élmények, meg-

szerzett ismereteik. Felvehették a kapcsolatokat népi kismesterekkel, művésszel, szakemberrel, 

akik az értékek közvetítésében mintát nyújtottak hitelességükkel, kommunikációjukkal és 

gyermekközeli személyiségükkel. Az élményszerző programokon kapott többletismeretek a 

gyermeki személyiség komplex fejlődéséhez szélesebb lehetőségeket teremtettek. A szülők a 

közös műhelymunkák során megtapasztalták a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibonta-

koztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás iránt. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) EMMII határozatában a köznevelési intéz-

mények működését érintően egyes vészhelyzeti intézkedésnek megfelelően 2021.03.08-tól 

2021.04.18-ig rendkívüli szünetet rendelt el. Erre az időszakra tervezett programjainkat az óvoda 

nyitását követően valósítottuk meg, folyamatosan pótoltuk. 

 

A városi, megyei, térségi szinten meghirdetett gyermekeknek szóló rajzpályázatokra folya-

matosan felkészítettük gyermekeinket csoporton belül. 
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IFJ-GY-20-A-0068-A változás te magad légy! Magyar és bolgár családok a fenntartható fejlő-

désért, család és tradíció-elnevezésű pályázat keretében alkotások készítése 13 gyermek bevoná-

sával. / Major János felkérésére.  

Az elkészült rajzokat kiállítottuk óvodánk előterében, az alkotások jutalma volt a gyermekek 

részére egy torta, melyet közösen elfogyasztottunk.  

 

Vonulás a madárvilágban- alkotó pályázat Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kiírása   

I.helyezés  

A Katica csoport részérekiadványok, kifestők ajándékcsomagja és kirándulás a Hortobágyra. 

2021.06.15. 

 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

30 órás pályázati program 

Lazító program 

18 gyermek, 

2 tehetséggondozó műhelyvezető 

Hortobágyi kirándulás 14 gyermek,3 óvodai közalkalmazott 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 

Pályázat neve 
Résztvevők száma (esetleg 

neve) 
Eredmény 

   

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai  

 

( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentáltak) 

 

 Ellenőrzések tapasztalatai 

 Erősségek, fejlesztési területek az ellenőrzés alapján 

 Célmeghatározás a következő nevelési évre 

 Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére 

 

Összegzés az ellenőrzések megvalósulásáról, eredményéről 

 

21.   Ellenőrzések megvalósulása, tapasztalatok 

 

A vezetői ellenőrzés a MIEO 2020/2021 -es munkatervében megfogalmazott terv alapján került 

megvalósításra. 

 

A látogatások célja volt:  

- Dokumentumok precíz, napra kész vezetése, határidőre való elkészítése 

- Látogatások a csoportokban: 

 A terem berendezése a Lépésről –Lépésre program szellemiségét tükrözi, megje-

lennek a tevékenységközpontok, piktogramok, a projekt témának megfelelő ké-

pek, játékok, eszközök, témához kapcsolódó dekorációk. 

 Beszoktatás ütemezése, szülők bevonásának lehetőségei. 

 Az egészséges életmód alakítása, az önkiszolgálás, felelősi rendszerek kialakítása. 

 A témák, projektek feldolgozása során megvalósul-e a téma sokoldalú feldolgozá-

sa, annak érdekében, hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezzenek, fejlőd-

jenek készségeik, képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek- 

e a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, előzetes ismereteire. 
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 Az étkezés feltételei a gyermek csoportok számára megfelelőek-e? 

 A rendezvények lebonyolítása, szervezettsége megfelelőek- e, hogyan történnek a 

szülők bevonásai? 

 A játék – szabad játék feltételei adottak-e a csoportokban, milyen a csoportok 

szokás és szabályrendszere? 

 A főiskolai hallgatók felkészültsége, írásbeli munkája megfelelőek-e? 

- A nevelőmunkát segítők hogyan kapcsolódnak be a csoportok mindennapjaiba, milyen a 

munka megosztása. 

- Az étkeztetés során az ételek kiosztása, adagolás a HCCCP dokumentumokban rögzítet-

tek. 

- A takarítások, fertőtlenítések naprakészek, ütemezettek. 

- Higiéniai szabályok betartása a kihirdetett járványügyi helyzetben elrendeltek szerint. 

 

Összegzés: 
A pedagógiai- szakmai munka végzése megfelelő, a gyermekek ellátása biztosított volt. A cso-

portokban dolgozó kollégák együttműködtek egymással, közösen dolgozták ki a projektjeiket, 

gyűjtöttek újabb játéktémákat, élményszerzési lehetőségeket. A tanügyi és pedagógiai dokumen-

táció vezetése pontosan, tervszerűen valósult meg. Az esélyteremtés módszerei gazdagodtak. A 

gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósult meg. A szülőkkel együttműködő, szoros 

partnerkapcsolatot alakítottak ki az óvodapedagógusok. A családok számára a járványügyi hely-

zet miatt online formában lehetőséget biztosítottak, hogy a szülők betekintést nyerjenek az óvoda 

életébe. 

Kovácsné Czigle Erika és Nagy Tiborné főiskolai hallgatók gyakorlatát mentorállták és készítet-

ték fel. Nagy Tiborné a kihirdetett vészhelyzet ideje alatt a „Karcagi óvodások tarka-barka per-

cei” oldalán töltött fel a megadott projekteknek megfelelő tartalmakat, koordinálta az online felü-

let működését. Erdei Krisztina 2020.09.17.-én sikeres Ped.I. minősítő vizsgát tett. 

A takarítások, fertőtlenítések az utasítások alapján napra készen valósultak meg. A járványügyi 

helyzetben előírt intézkedések, a higiéniai szabályok betartása az utasításoknak, szabályzatoknak 

megfelelően zajlott. 

 

Veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünetben tett intézkedések: 

 

A kihirdetett vészhelyzet és rendkívüli szünet időszakában gondoskodtam az előírások, utasítá-

sok betartására, megvalósítására, a dolgozók munkájának koordinálására. A szülők a dolgozók 

folyamatos, napra kész tájékoztatása, az intézményvezetővel, vezetőtársakkal folyamatos infor-

máció csere. 

A rendkívüli szünet ideje alatt biztosított volt az ügyeleti csoport működtetése, valamint a napi 

étkezést igénylők számára az ételosztás lebonyolítása. 

Az ügyelet ideje alatt minden csoportban zárt csoport formájában kapcsolatot tartottunk a szü-

lőkkel, a gyermekek számára játékötleteket, mesét- verset osztottunk meg, amely segítette az 

otthon a szabadidő hasznos eltöltését, az iskolai életre való előkészítést. 

A járványügyi helyzetben mindennapi adatszolgáltatást végeztem. 

A rendkívüli időszakban mindenki munkájával elősegítette a nehéz helyzet enyhítését, maszkok 

varrása, ügyeleti csoport működtetése, játék ötletek gyűjtése, megosztása az on-line felületen, a 

„Karcagi óvodások tarka-barka percei” felületen a meghatározott projekt témának megfelelő 

tartalmak feltöltésével segítette a családokat, színesítette a gyermekek mindennapjait. 

2021.04. 18.-i naptól megnyitottuk az óvodánkat, melynek során törekedtem az élmény gazdag 

óvodai élet megszervezésére. A nyári életet az intézményben működő 5 tábori programjából ösz-

szeállított projektet valósítottuk meg, a helyi lehetőségek, a gyermekek érdeklődésének megfele-

lően. 
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Fejlesztendő területként jelent meg a MIEO 2020/2021-es munkatervében az 2019-2020-as ne-

velési év értékelése alapján azegészséges életmódra nevelés, egészségügyi, higiénés szabályok 

betartása. 

A köznevelési stratégiához kapcsolódó célkitűzések alapján aPed II. minősítésekre jelentkezések 

ösztönzése. Külső szakmai ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a működési rendbe: belső 

ellenőrzések dokumentumainak felülvizsgálata, gyermekek egyéni értékeléseinek csoport, 

tagóvodaszintű számszerűsítése. 

 

Pedagógiai Programunk valamennyi pedagógus számára a pedagógiai-szakmai munka  

tervezésének, megvalósításának alapdokumentuma volt.Pedagógiai Programunk megfogalmazza 

azokat a pedagógiai alapelveinket, amelyeket a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, 

nevelőmunkát segítők a nevelés folyamatában érvényesítettek. A program célrendszere vala-

mennyi nevelési területen kitűzi az elérendő célokat, a feladatrendszere részletesen tartalmazza 

az óvodapedagógusok teendőit, a fejlődés várható eredményeit. Kiemelt jelentőségű a nevelő-

munkánkban az esélyegyenlőség megteremtése, a differenciált személyes bánásmód, a tehetség 

kibontakoztatása, a gyermekek védelme, az egészségvédő szemlélet megalapozása (mozgásfej-

lesztés, egészséges étkezés, levegőzéskörnyezetvédelem - természetvédelem, (óvodai konyhakert 

működtetése, hulladékkezelés, növények gondozása, madáretetés), az óvodás gyermekek iskolá-

ra hangolása. Az óvodapedagógusok 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 meg-

valósítása során. 

 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 
 

Az Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak megalapozása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítása eredményesen megvalósult. Az óvodapedagógu-

sok nagy figyelmet fordítottak a harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a testi képessé-

gek és a mozgáskultúra fejlesztésére. Az egészséges táplálkozás biztosított volt a gyermekek 

részére, a szolgáltatóval a szoros együttműködés megvalósult. A mindennapos mozgás a napi-

rendnek megfelelően délelőtti időszakban, szervezett formában, a heti egy alkalommal kötelező 

testnevelés foglalkozás megszervezésre került., a hét többi napján, a délelőtt folyamán mozgásos 

játékok kezdeményezése, mindennapos testnevelés anyagának gazdagítása fejlesztendő. Lehető-

ség szerint az udvaron tartózkodtak a gyermekek, a tartózkodás ideje alatt felajánlott szervezett 

mozgás szervezése megtörtént. 

 

Célmeghatározás (javaslat): 

 

A mozgásos játékok kezdeményezésének tudatos, tervezett megvalósításához részletes felelősi 

rendszer kialakítása, a mindennapos testnevelés anyagának gazdagítása, kreatív, az óvodapeda-

gógusok által készített eszközökkel a mozgásos játékok tárházának bővítése. 

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 

 

22.  Nyári élet tervezése, programja  

 

Cél: élmény gazdag óvodai élet biztosítása.  

 

Feladat: egyéni és közös élmények szervezése, változatos tevékenységek biztosítása a szabad-

ban: séták, kirándulások. 
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A nyári élet is változatos tevékenységeket tartogat gyermekeink számára. Az udvari életet sze-

retnénk még tartalmasabbá varázsolni számukra. 

A tevékenységeket az árnyékos udvari részeken ill. a csoportszobákban tervezzük, a napsugárzás 

káros hatásait figyelembe véve. A gyermekek bőrét napvédő krémmel, szúnyog riasztóval leke-

zeljük, melyhez a családok támogatást nyújtanak. Gazdag, változatos tevékenységeket kínálunk a 

gyermekek részére, óvodánk sajátosságai, tárgyi eszközei és személyi feltételei ismeretében. 

Nyári óvodai életünk színesebbé tételét intézményünk nyári táborainak programjai is segítik. 

 

 

 

Mozgás-mozgásos játék 

Környezeti nevelés 

a külső világ tevékeny megis-

merése 

Verselés, mesélés 

 Sorversenyek 

 Kerékpározás, futóbiciklizés, 

változatos kressz pályák meg-

építésével 

 Kosárlabda dobó verseny 

 Lábstatikai gyakorlatok 

 Kötélhúzó verseny 

 Ugrókötelezés 

 Ugróiskola 

 Mozgásos játékok akadálypá-

lyán 

 Célba dobó versenyek 

 Zenésgimnasztika, Móka-torna 

 labdajáték, ügyességi játékok 

 

 Fagyizás 

 Kiserdei séta 

 Múzeumlátogatás 

 Fazekas ház 

 Játszótér 

 Kertgondozás 

 Locsolás 

 Gyomlálás, veteménye-

zés 

 Udvar szépítés,rendezés 

 Könyvtárlátogatás 

 Karcag nevezetességei-

séták 

 Az év során megismert 

mesék ismétlése változa-

tos módon. /Báb, Cd,…/ 

 Folytatásos mesék, kí-

vánság mesék altatás 

időben 

 Dramatikus játékok 

 Rövid versek, mondókák 

gyakorlása 

 Bábozás ujj és kesztyű 

bábokkal, 

 síkbábokkal. 

 anyanyelvi játékok 

 drámajátékok 

 
Ének, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Mozgásos énekes játékok 

 Népi köjátékok 

 Táncház 

 Ölbeli játékok 

 Mondókázás 

 Mozgás improvizáció zenére 

 Zenehallgatás 

 Hangszerekkel való  játék,zenélés 

 

 Gyurmázás, agyagozás 

 Szinezés,festés 

 Aszfaltrajz,táblarajzok 

 Homokvár építés, homokszobrászat 

 Origami 

 Szívószálból, tésztából láncfűzés 

 Buborékfújás, vizes játékok 

 szövés, körmöcskézés 

 barkácsolás-újrahasznosítás jegyében/hangszerek…/ 

 Papírsárkány készítése, röptetése 

 Síkbábok készítése ismert mesékhez. 

 

Karcag, 2021.07.12.        

 

 

   Nagy Tiborné 

        Intézményvezető helyettes 
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Melléklet 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év  

munkatervi feladat megvalósításáról 

 
 

 

 
 

 

 

 

Csokonai óvoda 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rauschenberger Gáborné 

                                                                                                            Tagóvoda vezető 
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1. Kiemelt célok megvalósulása  

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagógu-

sok felkészülésének támogatása. 

 

 

Nem volt. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre 

felkészülés (vezetői, intézményi) 

 

Nem volt. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

 

Nem volt. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

A POK által hirdetett továbbképzéseken részt vettünk az ered-

ményes nevelőmunka érdekében. 

Aktívan bekapcsolódtunk a tavaszi pedagógiai napok rendez-

vénysorozatába bemutató foglalkozásunkkal: A mese feldolgo-

zásának lehetősége nagycsoportban. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ felada-

tainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

 

- 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített 

mérési eredményeik  

 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata   

 

2. Működési terv megvalósulása  

 

 
Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 
Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje Igen 

Március 8- április 16. Rendkívüli szünet. Jár-

ványhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedé-

sek szerinti munkavégzés, ügyelet szervezése. 

Szünetek 

Téli szünet: december 21-január 3. 

Rendkívüli szünet: március 8-április 16. 

Nyári zárás:2021. 07. 05- 08.19. 
 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 
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 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 2020.szeptember 15. 
2020. szeptember 22. - kis-középső csoport 

2020. szeptember 28. - nagy csoport 

Témája 

A 2020/21-es nevelési év tervezett eseményei-

nek megbeszélése, időpontok, felelősök kijelö-

lése. 

 

Az óvodánkban történő személyi változások 

ismertetése. 

Szabályzatok, munkaköri leírások áttekintése, 

belső szabályok megbeszélése.  

Pedagógusminősítésre való felkészülés. 

Szülői értekezlet tartalmi elemeinek megbeszé-

lése 

Aktuális feladatok megbeszélése. 

Közösségünk építése, névnaposaink köszöntése. 

Az óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok és 

nevelő munkát segítő kolléganők bemutatása. 

Hitoktatók bemutatása. 

Partnereink tájékoztatója: hitoktatás,  

Házirend, pedagógiai programunk megismertetése a 

szülőkkel, aktualitások. 

Óvodánk beszoktatásának gyakorlata. A nevelési év 

első félévében várható események, programok 

ismertetése, szülőkkel közös, nyílt rendezvényeink 

megbeszélése. 

Szülők tájékoztatása az iskolakészültségről, a tör-

vényi változásokról. 

Résztvevői 16 fő óvodai dolgozó 

Földváriné Simon Ilona igazgatónő Karcagi Nagy-

kun Református Iskola, 

 Benéné Kecskeméti Anikó 

Horváth Rémusz Katolikus hitoktató 

Erdei Czégény Szilvia-szociális segítő 

Szülők, óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő 

dolgozók 

Felelős Rauschenberger Gáborné 
Óvodapedagógusok,  

tagintézményvezető 

 

 

Megvalósítás 

 

 

Az első munkatársi értekezleten a nevelési év 

kezdéshez kapcsolódó feladatokat beszéltük át, 

az előttünk álló időszak eseményeit, az éves 

munkatervben meghatározott feladatokat, azok 

felelőseit, akik szervezői az aktuális feladatok 

zökkenőmentes megvalósítását. 

Megtartottuk a tervezett időpontban. Az újonnan 

érkezett gyermekek szülei nagyon érdeklődőek, 

aktív résztvevői voltak a szülői értekezleten. 

Minden csoportban a szülőkkel összhangban, véle-

ményüket, kérésüket figyelembe véve terveztük a 

tanévet, programjainkat. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás Nemzeti ünne-

pek 

Felelős 

Március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

Augusztus 20.  

 

Október 23. 

 

ó
v

o
d
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Nemzeti ünnepeinkre az SZMSZ-ben meghatározottak szerint minden óvodai csoport 

készült. Minden csoportunkban-projektrendszerben dolgozták fel az óvodapedagógusok. 

A Rendkívüli szünet miatt nem valósult meg teljesen. Nemzetünk legnagyobb hazafias 

ünnepét, a módszereink változatos alkalmazásával, elősegítettük a gyermekeink aktivitá-

sát és folyamatos érdeklődését. Ezáltal hozzájárultunk az ünnephez fűződő pozitív vi-

szony kialakításához, nemzeti értékek átörökítéséhez, megőrzéséhez. 

 

Nemzeti összetartozás napján az óvodában lévő gyermekeknek játékos mozgásos felada-

tokat szerveztek az óvodapedagógusok. 

 

Az óvodában lévő gyermekekkel elsétálunk a Szent István szoborhoz. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megnevezé-

se, időpontja 
Felelős/ résztvevők köre Időpont Megvalósítás 

Őszi ovigaléria 

megnyitó 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

2020.09.22. 

 

„Régi korok játékai” 

A gyermekek számára is érdekes, élményt nyúj-

tó kiállítás került megrendezésre. 

Galéria avató ün-

nepség: Tél 

Konczné Pecze Margit 

Szarka Péterné 

 

2020.12.02. 

 

 

„Régi korok szalvétái” 

Szalvéta gyűjtemény kiállítása a gyermekekhez 

közelálló, érdekes, élményt nyújtó volt. A kiállí-

tás anyagához a szülők is hozzájárultak. 

Galéria avató ün-

nepség: Tavasz 

H. Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 
2021.03.17. A Rendkívüli szünet miatt elmaradt. 

Komázó  
Rauschenberger Gáborné 

Pintér Dóra 
2021.05. 

Tagóvodai szinten rendeztük meg a Művészeti 

munkaközösség instrukciói alapján. 

 

 

 

 

 

Megvalósítás Gyermek közösséggel kapcso-

latos hagyományok 
Felelős 

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus Minden csoportunkban hagyomány a gyermekek név és szüle-

tésnapjának megünneplése. Az ünnepeltet verssel, dallal kö-

szöntik csoporttársai, az ünnepelt pedig blokkal igazolt süte-

ménnyel, gyümölccsel, üdítővel vendégeli meg társait. 

 
Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 

 

Mikulás várás Óvodapedagógus 

Óvodánkba is ellátogatott a Télapó, aki a szülők által elkészített 

csomagokat osztotta ki a gyerekeknek csoportonként. A gyere-

kek az óvó nénikkel közösen verssel, dallal várták a télapót, 

A járványügyi helyzet miatt a Mikulás személyének, Bíró Ist-

ván karbantartó felkérése volt a feladatunk. 

Az ajándékcsomag kiosztása megfelelő távolságban történt az 

intézkedési terv szerint. 

 

 

Advent  Karácsony Óvodapedagógus 

A gyermekek érzelmi előkészítése az adventi időszakra: ver-

sekkel, mondókákkal, dalokkal. 

Minden csoport a saját esztétikus környezetében várta az ünne-

peket. 

 

Megismertettük gyermekeinket az advent jelképeivel. Koszorú, 

adventi naptár. 

Mindennap készült minden csoport, a gyermekek fejlettségének 

megfelelően énekekkel, versekkel a Mikulást és a karácsony 

várására. Minden csoport ültetett Luca búzát. Az ünnepi készü-

lődés étkezési szokásaival is megismerkedtek, szüleiknek, test-

véreiknek, ajándékokat is készítettek 

 

Farsang Óvodapedagógus 

A farsangi mulatság, a tavaszvárás ősi ünnepe, minden csopor-

tunkban megrendezésre került, jelmezekbe öltöztek a gyerekek. 

Tréfás játékokkal, versekkel, dalosjátékokkal búcsúztattuk a 

telet. 

 

Gyermeknap Óvodapedagógus 

Mozgásos ügyességi játékokat játszottak a gyermekek, 

dalosjátékokat játszottunk az udvaron és kézműveskedtek az 

óvodapedagógusok vezetésével. 

 

Anyák napja Óvodapedagógus 

Anyák napi ünnepséget nem tartottunk, viszont készültünk a 

gyermekkel verssel, ajándékkal, mellyel otthon ajándékozták 

meg az édesanyákat. 

 

Évzáró Óvodapedagógus 

A Katica és Pitypang csoport évzáró és ballagási ünnepsége 

került megrendezésre. 

A Bóbita és a Margaréta csoport gyermekei kedves kis műsor-

ral köszönt el nyugdíjba menő óvó nénijüktől. 
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Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény meg-

nevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

Magyar népmese 

napja 

H. Tóth Jánosné 

Rauschenberger Gáborné 

tagintézményvezető 

 

2020. szept-

ember 24. 

A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 

című mesét adtuk elő a gyermekeknek nagy 

sikerrel. 

 

Lurkó köszöntő 

H. Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné óvodape-

dagógusok 

Rauschenberger Gáborné 

tagintézményvezető 

az óvoda dolgozói, szülők 

2020. szept-

ember 25. 

 

Hagyomány óvodánkban, hogy az újonnan 

érkező kisgyermekeink egy szépen feldíszített 

kapun lépnek be szüleikkel. Befogadjuk őket 

óvodánk nagy közösségébe. A Pitypang csoport 

Szüreti műsorával és táncházzal köszöntöttük 

őket. 

Tehetség-

műhelyeink: Apró-

lábak, Aprókezek, 

Szóló szőlő bemu-

tatkozása szülőknek 

Kunné Nánási Mónika 

Krézné Szabó Katalin 

Pintér Dóra 

 

 

2021. május 

 

 

 

Járványügyi helyzetre való tekintettel, nem 

valósult meg. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 
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2020. szeptember 24. 

2020. október 4. 

2021. március 22. 

2021. április 22. 

2021. május 10. 

2021. június 05. 

Autómentes világnap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld világnapja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi világnap 

 

„Ügyeskedj a kerékpároddal” 

 

Kunlovardában voltunk. 

 

Lombkorona tanösvényen jártunk, 

 

Óvodánk kiskertjeinek rendbetétele, 

palántázás, ültetés a korona vírus 

járvány miatt a dolgozókkal együtt.   

Az ”Egy gyermek, egy palánta” 

program szülők támogatásával 

valósult meg. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi 

rendezvények                       Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

(gyermekek – szü-

lők) 

 

 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenbergerné 

 

2020.októb

er. 14. 

 

A „Kelj  fel Jancsi” 

játékos sorversenyt, a 

vírushelyzetre való 

tekintettel, óvodai 

szinten  került meg-

rendezés-re. 

Katica csoport 10 fő, Pity-

pang csoport 10 fő.A moz-

gásos játékokat, az óvoda 

udvarán bárki gyakorolhatta. 

(kis, középső,nagycsoport) 

„Ovigála”  
Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

 

2020. 

november 

21 

A járványügyi hely-

zet miatt nem való-

sult meg. 
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Aprólábak Néptánc 

gála 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

2021. 

március 

A járványügyi hely-

zet miatt nem való-

sult meg 

 

„Játszd újra „ krea-

tív alkotó kiállítás 

Krézné Szabó Katalin 

Szarka Péterné 
2021. 

Tagóvoda szinten 

rendeztük meg. 

A kiállítás megvalósult,  

csoportokban létrehozott 

alkotásokból az Apró kezek 

tehetség műhely tagjainak 

bevonásával. 

Ügyeskedj a kerék-

pároddal 

H.Tóth Jánosné 

Lövei Gáborné 

Krézné Szabó Katalin 

Buzalka Nagy Anna 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 

2020. 

szeptember 

24. 

 

A vírushelyzetre való 

tekintettel, óvodai 

szinten  került meg-

rendezés-re 

Gyakorlási lehetőséget biz-

tosítottunk minden gyermek 

számára, az ügyességi fel-

adatokat a Katica és Pity-

pang nagycsoportosai 

teljesíették. 

Pedagógus napi 

ünnepség 

 

Szarka Pterné 

Rauschenberger Gáborné 

Lövei Gáborné 

 

 

2021. 

június. 18. 

Molnárné Győri 

Erika közreműködé-

sé-vel ünnepi műsor 

keretében búcsúztunk 

H. Tóth Jánosné, és 

Konczné Pecze Mar-

git óvodapedagógu-

soktól. 

Az óvoda dolgozói, 15 fő 

kis-középső csoportos gyer-

mek, és 15fő volt óvodás 

gyermek. 

  

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

    

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma Intézményi 

rendezvények                 Felelős 

S
p

o
rt

o
lj

 

v
el

ü
n

k
! 

ó
v

o
d

ap
e-

d
ag

ó
g
u

so
k
 

 

2021.06.07. 

 

Szülőknek meghirdetett rendezvény. 

Többen ellátogattak az Akácliget 

fürdőbe ismerkedni a különböző 

sportágakkal. 

 

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

 

2021. június  

Legszebb konyhakertek 

díjátadó ünnepség 

Városháza előtti tér 

Ezüst minősítésben részesültünk. 

1 fő 
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3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 
 10.01. fő 05.31. fő 

Pedagógusok száma (óvodapedagógus, gyógypedagógus, óvoda-

pszichológus) 

8 fő 8 fő 

Dajka létszám 4 fő 4 fő 

Pedagógiai asszisztens létszám 1 fő 1 fő 

Óvodatitkár, Gazdasági dolgozó létszáma - - 

Fűtő-karbantartó létszám heti 2 munkanapon: 1 

fő 

heti 2 munkanapon: 1 

fő 

Csökkent munkaképességű dolgozó száma 1 fő 1 fő 

Közcélú foglalkoztatottak száma 1 fő 2 fő 

Gyermek létszám összesen 92 fő 96 fő 

Étkező gyermekek száma összesen 92 fő 96 fő 

Térítés nélkül étkező gyermekek száma  82 fő 85 fő 

Óvodás gyermekek száma 1 fő - 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma - 1 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

száma 

- 1 

Tanköteles korú gyermekek száma (2021.08.31-ig betölti a 6. élet-

évét) 

38 fő 28 fő ballagott 

Cigány nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekek létszáma - - 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma - - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 3 fő 3 fő 

Veszélyeztetett gyermekek létszáma - - 

 

A 2020/2021. nevelési évben 1 fő gyermek költözés miatt másik óvodába iratkozott,2 fő októ-

berben és novemberben kezdte meg óvodai nevelését, 2 fő gyermekünk pedig külföldről költö-

zött Karcagra és óvodánkba iratkoztak. 

 

 Személyi feltételek, változások: 

A 2020/2021. nevelési évben a működéshez szükséges feltételek biztosítva voltak. Személyi vál-

tozás: Ecsediné Boldizsár Szilvia felmondott, helyette Szentesiné Pap Krisztina látta el a dajkai 

teendőket. Buzalka-Nagy Anna óvodapedagógus táppénzre, majd szülési szabadságra került. 

Helyette, Boldizsárné Vajó - Rápolti Erzsébet látta el az óvodapedagógusi feladatokat, aki szept-

ember 1-től a Református óvodába távozik. 2021. június 02-től szabadságát ill. felmentési idejét 

tölti H. Tóth Jánosné és Konczné Pecze Margit óvodapedagógusok.  

Július 1-től Nagy Sándorné Csökkentett munkaképességű munkatársunk nyugdíjba vonult. 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha igen miért 

és hogyan: A Bóbita csoportból elment egy gyermek évközben és jött egy gyermek a nevelési év 

vége felé, áprilisban. Katica csoportba, egy gyermek ékezett áprilisban. 

 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

Eseménynaptárban tervezettek március 8-ig valósultak meg az Intézkedési tervnek  megfelelően, 

csak a gyermekekkel, szülők bevonása nélkül. „Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021. 

(III. 5) EMMI határozatában a köznevelési intézmények működését érintően egyes veszélyhely-

zeti intézkedésnek megfelelően 2021.03.08-tól 2021.04.18-ig rendkívüli szünetet rendelt el.” 

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 
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2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantar-

tások, Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás 
Szponzori, szülői 

támogatás 

16 db gyermek táncruha 

16 db kötény 

16 db pántlika 

6 db kalap 

6 db mogyoróbot 

4 db magnó 

1 db kávéfőző 

75 db fektetőágy 

mosdóba polcok, függönyök 

75 db Ágynemű 

75 db Lepedő 

Asztal terítő 

Konyhába térelválasztó függönyök 

Kávés készlet 

Üveg pohár 

Kések 

Oktatási szemléltető játékok 

Mosógép 

Porszívó 

 

Karbantartások: 

Duguláselhárítás 

Szennyvízelvezető akna tetejének lebetonozása 

Kézfertőtlenítők felszerelése 

Faház festése 

  

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Fal festés (Mese figurák átfestése) 

 Kerítés vasanyagának festése 

  

 

5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés:Nem volt. 

 

 Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés időpont-

ja 

Tanfolyam meg-

nevezése 
Képzési hely 

Képzés szer-

vezője 

      

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 

Résztvevők neve 
Konferencia megnevezé-

se 
Konferencia helye, időpontja 

   

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Résztvevők neve, létszáma 

Szakmai 

program, 

időpontja 

Szakmai program, rendezvény 

megnevezése 
Szervezője Helyszíne 

Rauschenberger Gáborné 2021.04.19, A mese feldolgozásának lehető- Tavaszi pedagó- online plat-
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Pintér Dóra előadók 

Krézné Szabó Katalin résztvevő 

sége nagycsoportban giai napok 

POK 

form 

Pintér Dóra 2021.04.20. 
A diverzitás, mint érték-Ki a 

nem „más”? 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Rauschenberger Gáborné 

H.Tóth Jánosné 
2021.04.20. 

Dúdoló zenei tehetséggondozó 

műhely-Tavaszi ritmusok 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Boldizsárné Vajó- Rápolti Erzsé-

bet 
2021.04.20. Mesefeldolgozás másképpen 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Lövei Gáborné 2021.04.20. 

Az ADHD-szerű viselkedést 

mutató gyermekek inklúziója az 

óvodában 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

 

online plat-

form 

 

Boldizsárné Vajó- Rápolti Erzsé-

bet 
2021.04.21 

Okosító” Zene-bona” -készség- 

és képességfejlesztés a zenei 

neveléssel 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Boldizsárné Vajó- Rápolti Erzsé-

bet 
2021.04.22. 

Tavaszi projektzáró tevékeny-

ség a nagycsoportban 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Krézné Szabó Katalin 

 
2021.04.22. 

„Bimbó serken, rügy kipat-

tan…” -projektzáró foglalkozás 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

Rauschenberger Gáborné 

Pintér Dóra 
2021.04.23. „Földforgatók”-talajvizsgálat 

Tavaszi pedagó-

giai napok 

POK 

online plat-

form 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapel-

vek, célok mentén együtt-

működés. 

Tartalmas szakmai kapcso-

lat kialakítása, intézményi 

jó gyakorlatok intézmé-

nyen belüli átadása, egy-

mástól tanulás. 

Pályázati projektek ered-

ményes megvalósítása 

A járványügyi helyzetben online formában valósultak meg a 

munkaközösségi értekezletek, illetve a programjainkat is tagóvo-

dánként valósítottuk meg és digitális formában számoltunk be a 

megvalósult eseményekről. 

Atavaszi  POK napokon részt vettünk, a „Fókuszban a digitális 

pedagógiai módszertár gazdagítását támogató programok, vala-

mint az integrációt és inklúziót segítő oktatási, nevelési módsze-

rek” bemutatót vállaltunk. A POK napok keretén belül látogattuk 

el online platformon tagóvodáink bemutatóiba. 

Ezen alkalmak során tudunk egymástól tanulni, egy-egy módszer-

tani ötletet, jó gyakorlatot átvenni. 

Mindannyian munkaközösségek tagjai vagyunk, az ott szerzett 

ismereteket egymásnak átadjuk, mindennapi munkánk gyakorla-

tába beépítjük. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. 

Az óvoda pedagógiai 

munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek 

egyéni fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igé-

nyek, visszajelzések foga-

dása. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az Intézkedési terv tar-

talmáról tájékoztatást nyújtottunk szülői értekezleten, személye-

sen, az óvoda ajtajára kifüggesztve és a csoportok faccebook zárt 

oldalon. 

Szülői értekezlet, fogadó órák, nyílt napok, családlátogatá-

sok.Szeptemberben  személyesen történt a szülői értekezlet, utána 

online és személyes kapcsolat formájában valósult meg. Nyílt nap 

elmaradt ebben a nevelési évben. 

A szülőket tájékoztatjuk két alkalommal gyermekük egyéni fejlő-

déséről. A szülőkkel őszinte, bizalmon alapuló kapcsolat kialakí-

tására törekszünk.  
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A Lurkó köszöntőn és az évzáró-ballagási ünnepségünkön szemé-

lyesen is részt vehettek a szülők. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési 

megállapodás alapján Kö-

zösségi szolgálat megszer-

vezése középiskolás diá-

kok számára. 

 

 

Júniustól, Közösségi szolgálat megszervezése középiskolás diá-

kok számára- bekapcsolódtak a gondozási teendők megvalósítá-

sába. 

 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tagis-

kola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel Fe-

renc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Kato-

likus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába 

való beilleszkedés segítése. 

Eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakí-

tása. A pedagógiai mód-

szerek, eljárások össze-

hangolása. 

A Járványügyi helyzet miatt személyes kapcsolat elmaradt ebben 

a nevelési évben.  

Az iskolák tájékoztató plakátjait kihelyeztük óvodánkban a szülők 

tájékoztatására.  

A református általános iskolának gyermektánc ruha kölcsönadá-

sával segítettünk. 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ 

csere. 

Az intézmény pedagógiai 

nevelő munkájának meg-

ismertetése. 

 

A fenntartó képviselőit ebben a nevelési évben nem tudtuk meg-

hívni az óvodai rendezvényeinkre a járványügyi helyzet miatt. 

Adatszolgáltatással éltünk a beszámolók készítéséhez. 

A városi ünnepségeken részt vettünk. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség 

zavarral, magatartásprob-

lémával küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve számuk-

ra a legmegfelelőbb iskola-

típus megválasztása. Pszi-

chológus által gyerekeknek 

és szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való 

együttműködése 

Tartalmas szakmai 

együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

 

Vizsgálati-felülvizsgálati kérelmeket beadtuk, két gyermek vizs-

gálata történt. 

A KOFA teszt kitöltésében, megvalósításában tevőleges segítsé-

get nyújtottunk. 

A gyermekek logopédiai szűrővizsgálatához biztosítottuk a hely-

színt.  

 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság Szék-

hely Intézménye 

Sajátos nevelési igényű 

gyermek ellátása az óvo-

dában a szakértői véle-

mény alapján. Annak meg-

határozása, hogy mely 

nevelési – oktatási intéz-

ményben nyerjen felvételt 

a gyermek. SNI felülvizs-

gálatok, beiskolázásra 

javaslat. 

A felterjesztett 1 fő Sajátos nevelési igényű gyermekről szakértői 

véleményt kaptunk, amely segítséget nyújtott az óvodapedagógu-

soknak a gyermek mindennapi fejlesztésében. 

A felülvizsgálati kérelmet beadtuk. 11 fő gyermeknek kérte a 

szülő, hogy még egy évet maradjon gyermeke óvodai nevelésben, 

ebből 10 gyermeknek adták meg még egy évre a lehetőséget. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredmé-

nyességének szakmai tá-

mogatása. A továbbképzé-

sek alkalmával pedagógiai 

módszerek, eljárások át-

adása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvaló-

sítása Köznevelési fejlesz-

tésekről tájékozódás, be-

kapcsolódás. 

Atavaszi  POK napokon részt vettünk, a „Fókuszban a digitális 

pedagógiai módszertár gazdagítását támogató programok, vala-

mint az integrációt és inklúziót segítő oktatási, nevelési módsze-

rek” bemutatót vállaltunk. A POK napok keretén belül látogattuk 

el online platformon tagóvodáink bemutatóiba. 

 

Óvodák – Családse- A hátrányos, halmozottan A hátrányos-, halmozottan hátrányos-, és veszélyeztetett helyzet-
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gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

hátrányos és veszélyezte-

tett helyzetben élő csalá-

dok, gyermekek érdekei-

nek képviselete, segítése. 

ben élő családok, gyermekek érdekeit képviseltük, segítettük. 

A Család- és gyermekjóléti központ által szervezett esetkonferen-

ciákon, megbeszéléseken az óvodánk gyermekvédelmi felelőse 

Lövei Gáborné rendszeresen részt vett online platformon.  

Az óvodapedagógusok szoros szakmai együttműködésben voltak 

a szociális segítő munkatárssal Erdeiné Czégény Szilviával, amíg 

fel nem mondott.  

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turiszti-

kai Sport Kp és 

Könyvtár, Györffy 

István Nagykun M. 

A gyermekek számára 

óvodán kívüli kulturális 

programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi 

rendezvények sikeres 

megvalósítása érdekében 

Információ áramlás bizto-

sítása a közművelődési 

intézményekkel. 

A Csiga-Biga városi mesemondó versenyen, melyet online for-

mában rendeztek meg, 5 gyermek vett részt szép sikerrel: 1 fő 

arany minősítés, 2 fő ezüst minősítés, 2 fő bronz minősítés. 

A Déryné Kulturális Központ  biztosította a helyszínt a Pedagó-

gus napi ünnepségünk. 

Más rendezvényt, múzeum látogatást, stb., a járványügyi helyzet 

miatt nem tudtunk megvalósítani. 

 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcse-

re, a családok segítése az 

egészséges életmód kiala-

kításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség 

kezelése, visszaszorítása. 

A rendszeres óvodába járás 

segítése. 

A védőnői látogatások előre bejelentett időpontban évente 2-3 

alkalommal valósultak meg. 

 

 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közé-

letében való részvétel, 

egymás segítése, támoga-

tása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyer-

mekek képességfejleszté-

sének támogatása. Ren-

dezvények szervezése. 

Városban működő civil 

szervezettekkel kapcsolat-

tartás. 

„Gyermekünk Mosolya-Egészséges Gyermekekért” kiemelten 

közhasznú alapítvány kiemelt célja az óvoda egészséges életmód-

ra nevelésének támogatása. 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás 

biztosítása, jó gyakorlatok 

átadása – átvétele. Infor-

mációáramlás. 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Országos Egyesü-

let őszi és tavaszi konferenciái nem kerültek megrendezésre, a 

járványügyi helyzet miatt nem tudtunk részt venni. 

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fej-

lesztése, kiváló működés 

megőrzése. 

Bekapcsolódunk a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

munkájába. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak 

meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, érté-

kelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az éves 

munkaterv figyelembe vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél-és feladatrendszerének megfe-

lelően készülnek el a csoportnaplókban található nevelési 

tervek, melyek tudatosan átgondolt, naprakészek, terv-

szerűek és a gyermekek egyéni képességeihez igazodnak. 

A Művészeti program átgondolt éves, negyedéves tervei-

hez, kéthetes tematikustervezéssel az évszakhoz, ünnep-

körökhöz kapcsolódva a komplexitást szem előtt tartva 

tervezett minden óvodapedagógus.  
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Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben valósul-

jon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció területén 

érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igényeknek és 

a kidolgozott új módszereknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői feladatok 

értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek össz-

hangban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. Az in-

tézmény teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata, 

visszavezetése a teljes alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumentáci-

ójának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény szintű 

összegzések lehetőségének feltárása.  

 

A testi-lelki egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre 

nagy hangsúlyt fektettünk.  

A mindennapi mozgás megjelent heti- és napirendünk-

ben, szervezett és spontán formában. 

Minden héten egyszer gyümölcsnapot tartottunk minden 

csoportban. 

Jó idő esetén kerékpározást és mozgásfejlesztő játékokat 

biztosítottunk az udvaron. 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 

óvodánkban minden területen megvalósult, hiszen a 

hátránykompenzáció és a tehetséggondozás is működik. 

SNI gyermeket gyógypedagógus, a BTMN gyermeket 

fejlesztőpedagógus fejleszti. Óvodánkban 3 tehetségmű-

hely működött, az "Aprólábak" testi-kinesztetikus-

gyermektánc, "Szóló szőlő" anyanyelvi és „Aprókezek” 

térbeli-vizuális területen. 

Célunk volt a hátrányos- és halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése. 

 

Óvodánkban  nem volt cigány nemzetiségi nevelésben 

részesülő gyermek, de továbbra is fontosnak tartjuk a 

szocializációt és az esélyteremtést. 

 

Ebben a nevelési évben nem volt releváns. 

 

 

 

Ebben a nevelési évben nem volt releváns. 

 

 

Ebben a nevelési évben óvodánkban külső szakmai el-

lenőrzésre nem lett kijelölve óvodapedagógus. 

Belső ellenőrzési folyamatok az SZMSZ-ben és a 

2020/2021 évi Intézményi Nevelési Tervben meghatáro-

zott módon fognak megvalósulni. 

 

Megfigyelésen alapuló reális értékelés évente 2 alka-

lommal valósult meg, szülők tájékoztatása gyermeke 

fejlődéséről. 

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

forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám támo-

gassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

 

 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az utánpót-

lás biztosítása. 

 

 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésével. 

Személyi feltételeink optimálisak, teljes mértékben meg-

felelt a törvényi előírásoknak. 96 fő kisgyermek teljes 

körű ellátását biztosítottuk 4 óvodai csoportban, 8 fő 

óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 4 fő 

szakképzett dajka, 2 fő közcélú foglalkoztatott és 1 fő 

csökkentett munkaképességű kolléganő által. 

Szeretetteli légkörben, inkluzív nevelési módszerekkel 

tettük hatékonnyá nevelési gyakorlatunkat. 

 

Buzalka-Nagy Anna pályakezdő óvodapedagógusunk, 

akit pedagógiai-módszertani munkájában és szakmai 

fejlődésében támogattunk és az óvodai élet minden terü-

letén segíthettünk az első két hónapban, utána anyai 

örömök elé nézett. 

Az épület fejlesztésre, felújításra szorul, de még nem volt 

pályázat aminek megfeleltünk. 

Az óvodai eszköztár gazdagítása gyermektánc ruhák, 16 

db pántlika, kis kötények, kalapok, mogyoró bot vásárlá-
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sával, a „Kalapok és pántlikák”NTP nyertes pályázat 

alapján. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógu-

sok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a gyerme-

kek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban életkoruknak megfelelően. 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumentálásra, jelenjenek meg a 

keresztény kultúra témakörét feldolgozó projektek vala-

mennyi csoportban. 

 

A Pandémiára való tekintettel ezek a programoki nem 

valósulhattak meg. Digitális eszközök felhasználásával, 

betekintést nyújtottunk a gyermekeknek. 

 

Az éves tematikus tervekbe beépítettük a gyermekek 

számára is könnyen megérthető hungarikumokkal kap-

csolatos témákat. 

 

Jó gyakorlatok megismerése, összegyűjtése és beépítése 

a helyi nevelőmunkába:  

akác méz, kamilla virág, birka. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósuljon 

meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való részvé-

tel. 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

A Szolnoki POK által hirdetett tavaszi pedagógiai na-

pokhoz kapcsolódóan  vállaltunk bemutató foglalkozást, 

melyet Pintér Dóra és Rauschenberger Gáborné vezetett. 

 

A Mesevarázs munkaközösség, „Túl az Óperencián” 

című interaktív mesedélelőtt jó gyakorlatként megvalósí-

totta. 

"Egészséges, mint a makk" címmel az egészséges élet-

módra nevelés területén jó gyakorlat megírása nem tör-

tént meg. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőközössé-

gen belül. 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gyakorla-

taink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított mód-

szerek, gyakorlatok 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gyakorlata-

ink között 

Nem terveztünk akkreditálni jó gyakorlatunkat. 

 

Az NTP-OTKP-19 Ide "Kalapok és pántlikák" című 

pályázat keretén belül projekt füzetben szeretnénk bemu-

tatni a megvalósult pályázati anyagot. 

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

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

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

határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében. 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rendsze-

resen valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködése 

8 szakmai munkaközösségben mind a nyolc óvodapeda-

gógusunk részt vállalt voltak, akik három munkaközös-

ségnek is a tagja volt.  

A két szakmai műhelyben négy fő tag, de nem volt ebben 

a nevelési évben programjuk. 

 

A szakmai munkaközösség vezetők évente két alkalom-

mal megbeszélést tartottak. 

 

Az azonos Gardner-i területeken működő tehetségműhe-
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feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók közremű-

ködésével 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés kereté-

ben tehetségnapok, szakmai programok, gyakorlatok megva-

lósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

lyek vezetői rendszeresen 

együttműködtek egymás munkájának megismerése és 

segítése céljából. 

 

A Szolnoki POK által hirdetett előadásokon aktívan 

vettünk részt. 

 

 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

Az Örökös Zöld Óvoda pályázatot benyújtottuk, melyet 

elbíráltak és elnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet. 

 

 

 

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

képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erősségeket, 

és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támo-

gató szerepe érvényesüljön. 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele váljon a 

pedagógusok igényévé. 

A tagóvoda vezető ellenőrzései megvalósultak a vezetői 

ellenőrzési terv alapján. 

 

Nem igényeltünk. 

 

 

Nem igényeltünk. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapja-

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

tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valamennyi 

óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támogatása 

a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

 

Három tehetségműhely működött óvodánkban, melynek 

személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. 

 Aprólábak testi-kinesztetikus-gyermektánc tehetségmű-

hely: Kunné Nánási Mónika vezetésével. 

Szóló szőlő anyanyelvi tehetségműhely: Pintér Dóra 

vezetésével 

Apró kezek térbeli-vizuális tehetségműhely: Krézné 

Szabó Katalin vezetésével. 

Igyekezrünk minden nagycsoportos korú gyermeket 

bevonni a tehetséggondozásba. 

 

Egy kolléganőnk újként vette át a kézműves tehetségmű-

hely vezetését, melyben segítettük munkáját, míg másik 

kolléganőnk új területen próbálta ki magát, zeneiből az 

anyanyelvi területen. 

 

Nem volt releváns. 

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

sukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollé-

gáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

Nem volt. 
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Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé. 

 

 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfo-

galmazott célkitűzések, feladatok eredményes megvalósítá-

sával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésével. 

 A pedagógiai célkitűzéseink, feladataink megvalósulása 

magas fokú szakmai tudást, elhivatottságot, innovatív 

képességet, reflektivitást, és nem utolsó sorban gyermek 

szeretetet kívánt meg tőlünk. 

Törvény által előírt feltételek teljes mértékben biztosítot-

tak voltak. 

 

8.  Gyermekvédelmi munka  

 

Összegzés: 

 

Óvodánk gyermekvédelmi felelőse Lövei Gáborné, aki évek óta lelkiismeretesen végzi a felada-

tát. Évek óta a gyermekvédelmi munkaközösség aktív tagja, munkáját körültekintően végzi. Tu-

datos, tervszerű munkája példaértékű, írásbeli munkája mindig naprakész. Továbbképzéseken, 

munkaközösségi foglalkozásokon aktívan bekapcsolódik a feladatokba.Egész évben figyelemmel 

kíséri a családok életét, kiemelt figyelemmel a 3 nevelésbe vett gyermekre. Az óvodában biztosí-

tott az egész napos óvodai elhelyezés, az ingyenes étkezést. A gyermekek nagy része rendszere-

sen járt óvodában, igazolatlan hiányzás nem volt. A gyermekek a betegségek miatt vagy szülői 

kérésre a pandémiás helyzet miatt hiányoztak, amit a szülők és az intézmény vezető igazoltak. 

Az óvodapedagógusok egymást segítették a hátrányok leküzdésében, óvodai kompenzációban a 

gyermekek érdekében. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

Ebben a nevelési évben nem nyilatkozott senki a cigány nemzetiségről. 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

CZ.I.D. Enyhén értelmi fogyatékos 

Tanulásban akadályozott 

Artikulációs zavarok 

Homoki Judit 

gyógypedagógus, logopédus, 

tan. ak. ped. szakos tanár 

 

 

1 óra Logopédiai terápia 

2 óra komplex gyógypedagó-

giai megsegítés 

8 óra kötött többségi preven-

ciós foglalkoztatás 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

A Szakértői véleményt 2021. május 12. állították ki, így nem tudtunk hatékony fejlesztést bizto-

sítani. Ez a következő nevelési évben fog megtörténni. 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

SZ.D. Részképességeiben több területen elmaradás 

tapasztalható: verbális, grafomotoros terüle-

ten, melyek okán tanulási nehézség-

veszélyeztetett. 

Rauschenberger Gáborné  

Fejlesztő óvodapedagógus 

1 óra 
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Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

A Rendkívüli szünet miatt sok fejlesztő foglalkozás elmaradt. A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot 

ápolunk, érdeklődőek és elfogadják tanácsainkat. 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

Védőnői vizsgálat 2 alkalommal. 

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) 

 

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményessé-

gét.) 

 

Konczné Pecze Margit óvodapedagógus vezetésével a tartásjavító foglalkozások maximálisan 

teljesültek a rendkívüli szünet kivételével. Hetente 2 alkalommal (kedd és csütörtök) 30 percben. 

12 fő gyermek vett részt a foglalkozásokon a gyermekorvos javaslata alapján, akiknél az elválto-

zások 2 csoportja figyelhető meg: lúdtalp és hanyagtartás. A deformitások, a mozgásállapot is-

meretében kitűzött prevenciós, fejlesztési céloknak megfelelően, egyénre szabottan választotta 

meg az alkalmazandó módszereket és az ehhez tartozó eszközöket, mozgásanyagot. A gyerme-

kek motiváltsága fontos volt számára, igyekezett a bizalommal telt légkör kialakítására, a pozitív 

személyiségjegyek kialakítására. Aktívan részt vett a Testnevelés-gyógytestnevelés munkakö-

zösség munkájában. 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Vezetői Rauschenberger Gáborné 

A pedagógiai programban megfogalmazott 

célok elérésének segítése. Az intézményvezető 

munkájának segítése, támogatása. Szakmai 

kapcsolatok építése, támogatása 

Gyermekvédelmi Lövei Gáborné 

Az óvodapedagógusok munkájának segítése a 

gyermekek szakszerű ellátása, gondozása érde-

kében, szükség esetén a jelzőrendszer működte-

tése. 

Kézműves 
Szarka Péterné 

Krézné Szabó Katalin 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A peda-

gógiai programban megfogalmazott célok meg-

valósítása érdekében. 

Óvodai nevelés a művésze-

tek eszközeivel 

 

H. Tóth Jánosné, Konczné Pec-

ze Margit, Pintér Dóra, 

Buzalka-Nagy Anna 

A részprogramban megfogalmazott célok meg-

valósulásának elősegítése, a programspecifiku-

mok megjelenésének támogatása. 

Testnevelés - gyógytestneve-

lés 
Konczné Pecze Margit 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. Progra-

mok szervezése óvodás gyermekeink részére, 

melyek színesebbé varázsolják mindennapi 

óvodai életüket.„Kelj fel Jancsi!” játékos ügyes-

ségi vetélkedő 

Mese - varázs 

H.Tóth Jánosné 

Rauschenberger Gáborné 

Buzalka-Nagy Anna 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. Progra-

mok szervezése óvodás gyermekeink részére, 

melyek színesebbé varázsolják mindennapi 

óvodai életüket.„Túl az Óperencián!” 

Környezeti 
 

Lövei Gáborné, H. Tóth Jánosné 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás, új tech-

nikák bemutatása, egymástól való tanulás lehe-

tőségének megteremtése. 

Kerek erdő- fejlesztő 
Rauschenberger Gáborné 

Lövei Gáborné 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A peda-

gógiai programban megfogalmazott célok meg-

valósítása érdekében. 
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 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

A vírushelyzetre való tekintettel nem volt fellépés. 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 

A vírushelyzetre való tekintettel nem volt fellépés. 

 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményessé-

gét.) 

 
Pedagógus neve Szakirányú végzettség Megvalósult tevékenység 

Rauschenberger Gáborné fejlesztő óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógusi megsegítést igénylő gyerme-

kek ellátásáról én Rauschenberger Gáborné gon-

doskodtam, hetente 1alkalommal nevelési időben 

napirendbe ágyazottan a Csokonai úti óvodában.  

Lövei Gáborné fejlesztő óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógusi megsegítést igénylő gyerme-

kek ellátásáról gondoskodott, hetente 1alkalommal 

nevelési időben napirendbe ágyazottan a Takács 

Péter úti óvodában. 

Krézné Szabó Katalin 
Egészségfejlesztő, mentálhi-

giénés óvodapedagógus 
Saját csoportjában valósította meg. 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

Összegzés:  
Tehetségműhely 

neve 
Tehetségterület 

Tehetségműhely veze-

tője 

Tehetségműhely 

létszáma 

Tervezett idő-

pont, időkeret 

Aprólábak  
testi-kinesztetikus-

gyermektánc 
Kunné Nánási Mónika 16 fő 

szerda  

45 perc 

Szóló szőlő Anyanyelvi Pintér Dóra 6-8 fő 
csütörtök 

45 perc 

Apró kezek térbeli-vizuális Krézné Szabó Katalin 6-8 fő 
kedd 

45 perc 

 

A tehetséggondozó műhelyek a járványügyi helyzetben a hiányzások és a Rendkívüli szünet mi-

att nehezebben tudták elvégezni feladataikat, de csoportjaikat elkülönítve is próbálták a foglal-

kozásokat megtartani. Több rajzpályázaton és a Csiga-Biga Palota mesemondó versenyen is szép 

eredményeket értek el a tehetségműhelybe járó gyermekek. 

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

Ebben a nevelési évben nem vállaltunk szakmai program megvalósítást a Megyei Őszi Pedagó-

giai Napok keretében. 

A tavaszi pedagógiai napok online formában valósultak meg, óvodánkból Pintér Dóra és 

Rauschenberger Gáborné vállalt bemutató foglalkozást, amely nagy sikerrel valósult meg. 

 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 
Bemutatók, programok 

vezetői. megvalósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

2021.04.19. 
Mesefeldolgozás 

másképpen 

Pintér Dóra 

Rauschenberger Gáborné 
Kb:40 fő 

Pozitív visszajelzé-

sek 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 
Bemutatók, programok 

vezetői. megvalósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 
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Elbúcsúztunk a Mesevarázs munkaközösség vezetőnktől H.Tóth Jánosnétól, aki nyugdíjba 

vonul a Csokonai úti óvodában egy hangulatos délutánnal. Résztvevők: 16 fő 

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 
Team Team tagok 

Önértékelő team Szarka Péterné 

Partneri mérő team Krézné Szabó Katalin 

Ösztönző team Konczné Pecze Margit 

Gyermekek egyéni értékelő mérő team Lövei Gáborné 

Ellenőrzés team Rauschenberger Gáborné 

Teljesítményértékelő team H.Tóth Jánosné 

 

19. Pályázatok  

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

 

Óvodánkban Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott gyermektánc oktató, intézményvezető helyet-

tes készítette el „Kalapok és pántlikák…” című pályázati anyagát testi-kinesztetikus- gyermek-

tánc tehetséggondozó műhelyére. A pályázatban vállalt fő tevékenység: A tehetségígéretek pozi-

tívumait, erőségeit kiemelő, 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. A foglalkozások heti 1 

alkalommal, a korcsoportnak megfelelően legalább 30 legfeljebb 60 perces időtartamban.  

 

A pályázat megvalósításának ideje módosult a kihirdetett veszélyhelyzet miatt: 2019 október – 

2020 decemberéig tartott. 

 

NTP-spec-21 pályázatok: 2021. 06. 30. megírta Rauschenberger Gáborné a „Csip-csup cso-

dák” című pályázatát anyanyelvi tehetséggondozó műhelyére, melynek elbírálása folyamatban 

van.  

 

Zöld Óvoda pályázatok 

 

Ebben a nevelési évben 2020. szeptemberében nyújtottuk be az Örökös Zöld Óvoda pályázatun-

kat, mely sikeres elbírálásban részesült, így 2021. márciusban vehettük át az elismerő oklevelet 

óvodánk részére. 

 

Célok megvalósítása: 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

  

 

Eredményesség: 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

Szent Pál Marista Általános Iskola 

Rajzpályázat 

 

Csiga-Biga Palota mesemondó 

Szabó Berta 

 

 

Szabó Lia 

      1. helyezés 

 

 

      1. helyezés 
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verseny 

 

 

 

Szabó Berta 

Fazekas Anna 

Szabó Liza 

Szabó Fanni 

2. helyezés 

2. helyezés 

3. helyezés 

3. helyezés 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai  

 

( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentáltak) 
 

Az óvodapedagógusok szakmai ellenőrzése során azt tapasztalatam, hogy kolléganőim magas 

szakmai színvonalú valósítják meg az óvodai nevelést a mindennapokban. Óvodánk személyi 

ellátottsága megfelelő volt ebben a nevelési évben is. Minden csoportban biztosított volt a 2 

óvodapedagógus és az 1 fő nevelő oktató munkát segítő kolléganő (dajka) is. Óvodánkban a 4 

csoportra a törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodapeda-

gógusok munkáját a kis csoportban. A Pitypang csoportban a tartósan távollévő kolléganő he-

lyettesítését az egyenletes terhelést figyelembe véve végezték az óvodapedagógusok. Az óvodai 

csoportnaplók a nevelési év során napra készen voltak vezetve, melyekben megfigyelhető volt a 

tervszerűség, a pedagógiai tudatosság. A nevelési tervek az Óvodai Nevelés Országos Alapprog-

ramjára épültek, és mind emellett nagy hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a pedagógiai 

programunk specifikumaira is, figyelve a homogén gyermekcsoportok jellegzetességeit. A terve-

zésnél építettek a gyermekek előzetes tudására, életkori –és egyéni sajátosságaira. A projektek 

tervezése során kolléganőim igyekeztek kihasználni a környezetükben lévő lehetőségeket, me-

lyek a környezet tevékeny megismerésének élményszerző színhelyei voltak. Próbálták a témákat 

sokoldalúan feldolgozni, minél több játékos tevékenységeken keresztül fedezzék fel a gyermekek 

a körülöttük lévő világot. A reflexiókban, reálisan, szakszerűen elemzik és értékelik a tervek 

megvalósulását, pedagógiai tevékenységüket, a megválasztott módszereket. A gyermekek egyéni 

mérő- értékelő lapját a szabályzatnak megfelelően vezetik az óvónők, évente két alkalommal 

tájékoztatják a szülőket a gyermekek fejlődéséről, szükség esetén nevelési módszereket, fejlesz-

tési javaslatokat adnak a szülőknek. Az Intézkedési tervben leírtakat mindenki megismerte és 

betartotta.  

 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

 

Fejlesztési területnek a leltár elkészítését emelném ki kolléganőim részére. 

 

Célmeghatározás (javaslat): 

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  

Célunk: A gyermekeknek változatos programok és tevékenységek biztosítása. A nyári életre vo-

natkozó szabályok tudatosítása.Szülők tájékoztatása a nyári táborokról.   

 

Feladataink:A változatos udvari játéktevékenység feltételeinek folyamatos biztosítása. Szervezé-

si feladatok az egészségmegőrző eszközök folyamatos biztosítása, pl: ivóvíz, naptej, sapka, és 

megfelelő ruházat használata, locsolás és árnyék biztosítása.A szülők folyamatos tájékoztatásá-

nak biztosítása a nyári élet rendjéről. 

 

Táborok: Néphagyományápoló:2 fő 

                Kézműves: 4 fő 

                Környezeti: 5fő 

Játszóterezés, séta 
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Verselés-mesélés 

Ének, zene, Énekesjáték, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás 

Munkajellegű tevékenységek. 

 

Felújítási munkák: Falfestmény megújítása, kerítés vasanyagának festése, Nagytakarítás, udvar 

rendezés. 

 

Karcag, 2021. július 9. 

 

Rauschenberger Gáborné 

        tagóvoda vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

136 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEÓ Jókai úti tagóvoda 
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1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagó-

gusok felkészülésének támogatása. 

Rapi Angéla Éva felkészülésében támogatást nyújtott Molnár-

né Győri Erika és Romhányi Sándorné óvodapedagógusok. 

A minősítő eljárás 2021.05.15, majd 06.18, ismételt változta-

tás után 09.28-ra módosult. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzések-

re felkészülés (vezetői, intézményi) 

Ebben a nevelési évben nem került rá sor. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

 

Az óvodánkban ebben a nevelési évben Molnárné Győri Erika 

online formában tartott bemutató  foglalkozást.  

Bázisintézményi koordinátori feladat ellátásomban Kunné 

Nánási Mónika segítette munkámat. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ felada-

tainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

 

Önértékelés alapján: 

 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített 

mérési eredményeik  

 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata   

 

2. Működési terv megvalósulása  

 

 
Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 
Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje nem  

Szünetek 
nem – ill. a Covid pandémiaa miatt 

2020.novemberében 2 nap. 
 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

1. 2020.09.05.  

2. 2021.01.11. Az első félév 

értékelése, reflexiók 

Második félév aktualitásainak áttekintése 

1. 2020.09.08. 

2. 2021. 02.11. 

3. Folyamatosan tájékoztattam a szülő-

ket a zárt facebook oldalunkon. a ví-

rushelyzethez kötődő szabályzókról 

és az aktuális  
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Témája 

1.Munkaköri leírások áttekintése Aktuali-

tások a gyermekekkel kapcsolatban 

(együttműködés,            kompetenciák) 

Az első félév várható és tervezett  

           eseményei 

2.Az első félév értékelése, reflexiók 

    Második félév aktualitásainak  

    áttekintése, különös tekintettel a 

    pandémiás helyzet okozta  

   veszélyhelyzethez igazodó  

   elvárásokra. 

1. Ismerkedés, intézményi dokumen-

tumok ismertetése ( Házirend, PP) 

Iskolaérettségi      kritériumok ismer-

tetése 

            Egyházak bemutatkozása 

            Aktualitások 

2. Első félév értékelése 

A veszélyhelyzet további teendői 

Második félév várható eseményei 

3. A vírushelyzethez kötődő szabály-

zókról és az aktuális eseményekről 

folyamatosan informáltam a szülő-

ket, mely élő kapcsolattartást ered-

ményezett. 

Résztvevői 

Romhányi Sándorné 

Szalókiné Kovács Erzsébet 

Molnárné Győri Erika 

Rapi Angéla Éva 

Kelemen Lajosné 

Puskás Sándorné 

Ferencziné Székely Erika 

alkalmazotti kör 

szülők 

Kunné Szopkó Ilona katolikus hitoktató 

Földváriné Simon Ilona NRÁI igazgatója 

Felelős Romhányi Sándorné Romhányi Sándorné 

 

 

Megvalósítás 

 

 

A kolléganőkkel a megelőző intézkedések 

figyelembe vételével megbeszéltük az ak-

tuális események feladatait, kijelöltem a 

felelősöket. Felhívtam a figyelmet az utasí-

tások fokozott betartására és betartatásá-

ra. 

A tervezett tevékenységek megvalósultak. A 

szülők aktívan vettek részt a szülői értekezle-

ten. 

A szülői értekezletet a teraszon tartottuk a 

megelőző intézkedések betartásával. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 Megvalósítás 

Nemzeti ünne-

pek 

Felelős 

 Március 15. 

 

 

 

Június 4. 

 

 

 

Augusztus 20. 

 

 

 

Október 23. 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

óvodapedagógusok 

Nemzeti színű dekorációval díszítettük óvodánk ablakait, termeit. Az 

eső miatt nem tudtuk tiszteletünket tenni a Petőfi és a Kossuth szob-

roknál. Meneteltünk, verseltünk, énekeltünk. 

 

Hagyományainktól eltérően óvodánk szülőinek, gyermekeinek és az 

itt dolgozók összetartozását ünnepeltük az udvaron az elővigyázatos-

sági előírások betartásával. 

 

Óvodanyitásunk után elsétáltunk a katolikus templom melletti István 

király szoborhoz. 

A családok különféle módon vettek részt ünnepi rendezvényeken. 

 

A gyermekek különféle játék fegyvereket, tankokat hoztak be az óvo-

dába, melyeket megtekintettünk. Ezek után motiváció alapján 

lerazolták a tankokat, fegyvereket.  
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Megvalósítás 

Gyermek közös-

séggel kapcsola-

tos hagyomá-

nyok 

Felelős 

  

Gyermekek 

névnapja 

 

Óvodapedagógus 

Aktualitás alapján csoportjainkban köszöntjük az ünnepelteket.  

Nincs tárgyi ajándékozás, 3 kívánságot teljesítünk dalokkal, versekkel. 

 

A szülők számlával kísért tortákkal kedveskedtek gyerme-

keiknek. 

 

 

 
 

Gyermekek 

születésnapja 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

Mikulás várás 

 

 

Óvodapedagógus 

A Télapó várást megelőzte a kis csizmák takarítása – hagyomány őrzés 

 

Versekkel, dalokkal köszöntöttük a Télapót. Köszönjük Ferencziné Székely 

Erika kiváló szerepjá-

tékát! 

 

 

 

 

 

 

 

Advent  Kará-

csony 

 

 

Óvodapedagógus 

Sajnos a karácsonyi munkadélutánunk a pandémia miatt elmaradt, de a 

fenyőfánkat feldíszítettük, verseltünk, énekeltünk és a gyermekek megkap-

ták az intézményi költségvetésből vásárolt játékokat. 

   
 

A mézes sütés élménye mindkét csoportban megvalósult. 

 

Luca napi búzát is 

ültettünk. 

 

 

 

 

 

 

Farsang 

 

 

Óvodapedagógus 

 

Mindkét csoportban megvalósult a Farsang 

megünneplése. A műsorról videó felvételek 

készültek, melyeket megosztottunk óvodánk 

zárt facebook oldalán, bepillantást biztosít-

va a szülők számára. Süni csoportban 

2021.02.25. Pitypang csoportban 2021.02.24. 

 

Gyermeknap Óvodapedagógus 

A gyermeknap 2021.05.28.án valósult meg mindkét csoportnak a hagyo-

mányainkhoz hűen. Arcfestés, óriás szappanbuborék fújás és kézműves 

tevékenységekbe kapcsolódhattak be gyermekink. Táncház, eszem-iszom 

tette mássá ezt a napot. 

     
 

 
 

Anyák napja 

 

Óvodapedagógus 

Az anyák napi ünnepség is rendhagyó volt a pandémia miatt. Dalokat, 

verseket tanítottunk gyermekeinkkel. Videó felvétellel ésaz óvodában ké-

szített ajándékokkal   köszöntöttük az édesanyáknak és a nagymamákat 

. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megneve-

zése, időpontja 
Felelős/ résztvevők köre Időpont Megvalósítás 

Szüreti mulatság 
óvodapedagógusok, 

gyermekek 
2020.10.02. 

A pandémia miatt sajnos már nem tudtuk ven-

dégül látni a szülőket, érdeklődőket. Népi játé-

kokkal, vásáros műsorral, táncházzal valósítot-

tuk meg rendezvényünket. 

     

Évszaki hangver-

senyek 

 

Molnárné Győri Erika 

Szalókiné Kovács Erzsé-

bet 

2020.10.02. 

 

 

 

2020.12.18. 

Kolléganők örömzenélése 

valósult meg a Zene világnap-

ján 

 

A karácsonyi hangulatban a Dúdolósok adtak 

elő gyönyörű karácsonyi dalokat hangszerkísé-

rettel. 

A tavaszi hangverseny elmaradt, mert volt óvo-

dásainkat nem tudtunk az óvodában fogadni, a 

személyi feltételek nem voltak biztosítva. 

Pünkösd óvodapedagógusok 2021.05.21. 

A pünkösdi rendezvényünket a gyermeknappal 

együtt tartottuk meg. Vidám 

viaskodások, versenyek és 

játék jellemezte a rendez-

vényt.  

Komázó 

 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 2021.05.07. Tagóvodánkénti megvalósítással tettünk eleget 

hagyományaink őrzésének. Kézműves tevékeny-

ségek, táncház programjai szórakoztatták gyer-

mekeinket.  

    

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény meg-

nevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

„Most már együtt!” 

 

Ismerkedő kerékpá-

ros rendezvény 

óvodapedagógusok, 

nevelőmunkát segítők, 

gyermekek, szülők 

2020.09.17. 

 

Az Autómentes nappal egy-

bekötve kerékpáros kirándu-

lást szerveztünk az erdei 

futópályára. Ez az alkalom a 

Játék világnapjára is meg-

emlékezést biztosított. Közös játék, ismerke-

dés jellemezte délutánunkat. 

 

Évzáró Óvodapedagógus 

 

Az évzáró – ballagás mindkét csoportnak 

2021.06.04-én valósult meg. Versekkel, dalokkal 

búcsúztak el az iskolába induló gyermekeink. 

Elbúcsúztak társaiktól és az óvodától. A ballagó 

gyermekeink szülei kedves műsorral köszönték 

meg munkánkat. 
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Mese-zene napja óvodapedagógusok 2020.10.01. 

Egy mese bábelőadása után kolléganőim be-

mutatták hangszereiket. Örömzenével lepték 

meg gyermekinket, 

melyről videó felvétel is 

készült és az óvodai zárt 

facebook csoportban . 

Hulladékcsökkenté- 

si Hét 

óvodapedagógusok, 

gyermekek, szülők 

2020.11.2. heté-

ben 

Sajnos a munkadélutánunkat 

nem lehetett megtartani, 

ezért felhívást tettünk közé a 

szülőknek. Rengeteg ötlete-

sebbnél ötletesebb újrahasz-

nosított anyagból készült 

tárgyat hoztak be, melyekből 

kiállítást rendeztünk be. 

Mackó szépség 

verseny 

óvodapedagógusok 

gyermekek 

 

 

2021.02.12. 

 

 

A Dirmeg-dörmőg a medve „ projektünk záró 

rendezvénye. Kapcsolódik a hagyományok 

átörökítéséhez, a méz- mint hungarikum té-

maköréhez. 

  

 
   Sajnos a pandémia miatt elmaradt a Legyen 

Neked is konyhakerted és az Egészségnap 

rendezvényünk, mert ezekhez a rendezvénye-

inkhez nélkülözhetetlen a szülők jelenléte. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

 

Zöld jeles 

napokról 

való meg-

emlékezés 

 

Autómentes világnap 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagó-

gus 

 

 

óvodapedagóg

-usok 

 

2021.09.17. 

 

 

 

2020.10.05. 

 

 

 

 

 

Kerékpáros kirándulás a szü-

lőkkel, gyermekekkel az erdei 

futópályára. 

 

Autóbuszos 

kirándulást 

tettünk a Kun 

lovardába. 

 

Gyűjtést 

rendeztünk a 

karcagi állatmenhely lakói 

számára. 

 

… és Jó tett helyébe jót várj! 

Mézes Tamás vállalkozó, a 

menhely támogatója óvodánk 

gyermekei számára Gyermek-

napon hatalmas ajándékcso-

maggal lepte meg gyermeke-

inket… 

 
 

Víz világnapja 
óvodapedagó-

gusok 
2021.03.19. 

A víz fontosságára hívtuk fel 

gyermekeink figyelmét! A 
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projekt keretén belül vizsgáló-

dásokat végeztünk. 

 

Föld világnapja 
óvodapedagó-

gusok 
2021.04.28. 

A szülők által hozott 1 gyer-

mek-1 palánta akciónk keretén 

belül kapott növényeket elül-

tettük kertünkben. 

 

Madarak és fák napja 
óvodapedagó-

gusok 
2021.05.21. 

Nagyobb gyermekink kíséreté-

ben az udvarunkon kihelyezett 

madár oduk lakóit figyeltük 

meg. A fészekrakás folyamatát 

az óvodánk előtti villanyosz-

lopra költözött gólya pár se-

rénykedésekor figyelhettük 

meg. 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

óvodapedagó-

gusok 
2021.06.07. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságát hangsúlyoztuk és 

az óvodánk udvarán kihelye-

zett szelektív hulladékgyűjtők-

be gyűjtöttünk hulladékot. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi  

rendezvények                    Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” játé-

kos sorverseny (gyer-

mekek – szülők) 

Szalókiné Ko-

vács Erzsébet 

 

Molnárné Győri 

Erika 

 

 

2020.10.21. 

 

 

Alapos felkészülés után óvo-

dánkban tartottuk meg a 

pandémia miatt a rendezvényt. 

gyermekek, óvoda-

pedagógusok 

„Ovigála”  
 

 

A rendezvény a pandémia miatt 

később kerül megrendezésre. 

 

Aprólábak Néptánc 

gála 

 

 
 

A rendezvény a pandémia miatt 

később kerül megrendezésre. 

 

„Játszd újra „ kreatív 

alkotó kiállítás 

Romhányi Sán-

dorné 

 

 

Rapi Angéla 

Éva 

2021.05.12. 

Óvodánkénti megvalósítás so-

rán készítettünk újrahasznosít-

ható anyagokból játékokat, 

különféle eszközöket. elővettük a 

Hulladékcsökkentési hétre készí-

tett eszközeinket. 

gyermekek, óvoda-

pedagógusok 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal 

Romhányi Sán-

dorné 

 

2021.09.24. 

Óvodai szinten került megren-

dezésre, különféle akadálypá-

lyákon való kerékpározással. 

Óvodánk adottságai nagy mér-

tékben korlátozták a biztonságos 

megvalósítást. 

gyermekek, óvoda-

pedagógusok 

Pedagógus napi ün-

nepség 

Romhányi Sán-

dorné 

Molnárné Győri 

Erika 

 

 

2021.06.18. 

Védettségünkből adódóan 

mindannyian részt vehettünk a 

rendezvényen. Szalókiné Kovács 

Erzsébet 

kolléganőnket 

köszöntöttük 

műsorral. 

óvodánk alkalma-

zotti köre, gyerme-

kek, volt óvodása-

ink 

 

 

 

Nyári táborok Romhányi Sán-

dorné 

2021.07.05-

09. 

Zenei táborban 10 fő gyerme-

künk vett részt 

Molnárné Győri 

Erika, Puskás Sán-

dorné, Ferencziné 

Sz Erika 
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Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

Hagyományainkat nem volt lehető-

ségünk ebben a nevelési évben 

folytatnia pandémia miatt. Kom-

penzálásul videók feltöltésével 

adtunk betekintést óvodai nevelé-

sünk gyakorlatába. 

  A pandémiai ideje alatt a Karcagi 

Óvodások tarka-barka percei online 

oldalon megjelenő támogató, fejlesz-

tő videók megtekintésére ösztönöztük 

a szülőket. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 

 
Időpont/ Megvalósítás 

Résztvevők 

száma Intézményi rendezvények           Felelős 

   

 

 

A pandémia miatt nem volt lehető-

ség szülők bevonásával rendezvé-

nyeket tartani. 

 

Sportolj velünk! 
Molnárné 

Győri Erika 

 

2021.07.07. 

 

 

 

Az Akácliget fürdő területén meg-

rendezésre kerülő rendezvényen a 

Zenei táborban résztvevő gyerme-

kekkel vettek részt a sportág nép-

szerűsítő rendezvényen. 

10 fő a Jókai 

úti óvodából 

a tábor 32 

gyermekével 

látogatták. 

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

2021.06.15 
Legszebb konyhakertek – díj 

átadó rendezvény 
 3 fő 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 

 Személyi feltételek, változások: 

Szalókiné Kovács Erzsébet nyugdíjba vonulása 2021.06.03-tól a felmentési idejét tölti 

Molnárné Győri Erika munkaviszonya intézményünkben 2021.08.31. megszűnik 

 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: 

A csoportbeosztás nem változott. A nevelési év során a fertőzések, ill. a nyugdíjba vonuló kollé-

ganő szabadságolása miatt több alkalommal volt változás a munkarendben, ami műszakcserét, 

vagy ritka esetben helyettesítést jelentett. A nevelőmunkát segítő kolléganők körében több alka-

lommal kellett a pedagógiai asszisztensnek dajkai munkakörben dolgoznia, ill. délután a gyer-

mekcsoporttal foglalkoznia. 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

A pandémiás helyzetre való tekintettel az engedélyezett módon és időben valósítottuk meg a 

tervezett programjainkat. 

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 
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2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

ételhőmérő 

digitális hőmérők 

automata kézfertőtlenítő 

álló ventillátorok 

szárítógép 

edényszárító 

uzsonnatároló doboz 

tisztítószerek 

papíráru 

Pályázat: 

bambusz esődob 

dörgőcső 

asztali hangsor 

cserép madársíp 

tolósíp 

15 cm-es réz gong álvánnyal 

kacsasíp 

óceándob, bőrözött 

faragott béka 

perui kereplő 

rázókosár 

körxilofon 

papíráru 

ragasztó pisztoly, lamináló gép, papírvágó 

50 m-es slag 

 játékok, ruhaneműk, 

édességek 

Mézes Tamás gyer-

meknapi ajándékai 

 

 

Minisztériumi aján-

dék sportszerek 

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Tisztasági meszelés a kiszolgáló 

helyiségekben 

Az óvodánk egészére kiterjedő 

nagytakarítás 

  

 
5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

Rapi Angéla Éva Eszterházi Károly Egyetem Neveléstudományi Szak – Mesterszak 

Ebben a nevelési évben eredményes államvizsgát tett. 

 Akkreditált tanfolyam: Nem vettünk részt 

 
Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés időpont-

ja 

Tanfolyam meg-

nevezése 

Képzési hely Képzés szer-

vezője 

      

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Romhányi Sándorné ONLINE TÉR 

Országos Szaktanácsadói konferencia 

Online értekezlet 

2021.03.18. 

 POK Bázisintézményi koordinátori megbe-

szélések, tanácskozások 

2021.02.22. online 

2020.10.14. online 
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 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Résztvevők neve, 

létszáma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény megneve-

zése 

Szervezője Helyszíne 

28 fő 2021.04.20. 

Bemutató foglalkozás 

Tavaszi ritmusok – 

integráció megjelenése 

POK 

online – MIEÓ 

Jókai úti Óvodá-

ja 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítá-

sa, intézményi jó gyakorlatok intézmé-

nyen belüli átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes megva-

lósítása 

 Tagintézményeink közötti kapcsolattartása a 

pandémiás helyzetben is tökéletesen működött. 

Több esetben online formában, de a személyes 

találkozások lehetőségének idején is. Az egymás-

tól tanulás a POK Pedagógiai Hetek keretén belüli 

lehetőségek biztosították. 

Molnárné Győri Erika Dúdoló ének-zenei tehet-

ségfejlesztő műhelyében valósult meg a pályázati 

projekt. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű is-

mertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődé-

séről. 

Vélemények, szülői igények, visszajel-

zések fogadása. 

A szülők felé az információ átadás óvodánk zárt 

facebook oldalán valósult meg. Folyamatosan 

töltöttünk fel a megvalósított rendezvényeinkről, 

mindennapjainkról videókat, fotókat. Segítséget 

nyújtottunk azoknak a szülőknek, akik kérvényt 

nyújtottak be az OH felé gyermekeik további 1 

évig tartó óvodáztatása érdekében. 

Folyamatosan reagáltak a szülők a kapott informá-

ciókra. 

A gyermekek egyéni fejlődési szintjéről a tájékoz-

tatást megkapták, igaz több esetben időbeli csú-

szással a pandémia miatt. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megállapo-

dás alapján Közösségi szolgálat meg-

szervezése középiskolás diákok számá-

ra. 

A nyári időszakban 3 fő végzett közösségi szolgá-

latot óvodánkban. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tag-

iskola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel Fe-

renc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Kato-

likus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beillesz-

kedés segítése. Eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakítása. A peda-

gógiai módszerek, eljárások összehan-

golása. 

 

 

 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő mun-

kájának megismertetése. 

Szükség esetén adatszolgáltatással biztosítottuk 

kapcsolatunkat. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Képesség, részképesség zavarral, maga-

tartásproblémával küzdő gyermekek 

Két gyermek vizsgálatát kezdeményeztük a szülők 

engedélyével és támogatásával. 
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Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

fejlesztése, illetve számukra a legmeg-

felelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és szü-

lőknek tanácsadás. 

Óvodapszihológussal való együttműkö-

dése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

A Nevelési tanácsadó pszichológusának segítségét 

1 gyermekünk vette igénybe. 

 

Intézményünk gyógypedagógusával a kapcsola-

tunk szoros, építő jellegű. A Nevelési tanácsadóba 

logopédiai fejlesztésre járó gyermekink fejlődésé-

ről nem kapunk tájékoztatást. Amikor az óvodape-

dagógusok informálódnak a szülőktől, akkor az 

éppen aktuális helyzetről tájékoztat a szülő, de ez 

minden esetben a mi kezdeményezésünkre valósul 

meg. 

Szükség szerint segítjük az aktuális felmérésekhez 

szükséges munkájukat. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság 

Székhely Intézmé-

nye 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátá-

sa az óvodában a szakértői vélemény 

alapján. Annak meghatározása, hogy 

mely nevelési – oktatási intézményben 

nyerjen felvételt a gyermek. SNI felül-

vizsgálatok, beiskolázásra javaslat. 

1 fő SNI gyermekünk felülvizsgálata történik meg 

a nyár folyamán. 

A 2020 novemberében vizsgálatra küldött gyer-

mekünk szakértői véleménye hivatalosan júniusig 

nem érkezett meg intézményünkbe, csak a szülői 

példányból tájékozódhattunk a vizsgálat eredmé-

nyéről. 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzések 

alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozó-

dás, bekapcsolódás. 

Szaktanácsadóként folyamatosan végzem a felada-

tomat. Bázisintézményi koordinátorként Kunné 

Nánási Mónika segítségével látom el az aktuális 

feladatokat. 

Részt vettem a Szaktanácsadói munkaközösségi 

foglalkozásokon, melyek online formában valósul-

tak meg ebben a nevelési évben az első alkalom 

kivételével. 

Részt vettünk a POK Pedagógiai Hetek rendez-

vénysorozatán bemutató foglalkozással és bemuta-

tók megtekintésével. 

Óvodák – Családse-

gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetben élő családok, 

gyermekek érdekeinek képviselete, 

segítése. 

Két alkalommal kért jellemzést egy gyermekünk-

ről a Családsegítő Központ, melyet elkészítettek a 

kolléganők. 

A Gyermekvédelmi felelős ellátta aktuális felada-

tait. 

 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turiszti-

kai Sport Kp és 

Könyvtár, Györffy 

István Nagykun M. 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, élmé-

nyeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében In-

formáció áramlás biztosítása a közmű-

velődési intézményekkel. 

A pandémiás helyzet miatt nem volt lehetőség az 

intézmény rendezvényeit látogatni. 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcsere, a csalá-

dok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek eseté-

ben. A fejtetvesség kezelése, visszaszo-

rítása. A rendszeres óvodába járás 

segítése. 

Fejtetvesség nem fordult elő ebben a nevelési 

évben. 

A védőnő 2 alkalommal végzett ellenőrzést, ősszel 

és tavasszal. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatása 

a pályázatokban. A karcagi óvodáskorú 

gyermekek képességfejlesztésének 

támogatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel 

kapcsolattartás. 

A pandémia miatt ez a kapcsolat is háttérbe szo-

rult, hiszen a játékos sorverseny és a Játszd újra! 

rendezvény is tagóvodai szinten valósultak meg. 

Civil szervezettel való kapcsolatunk az Állatok 

világnapja alkalmával a karcagi kutyamenhellyel 

alakult ki. 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítása, 

jó gyakorlatok átadása – átvétele. In-

formációáramlás. 

Szakmai egyesületek tevékenysége is vagy online 

formában, vagy egyáltalán nem valósult meg. 

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 

A tehetségfejlesztő műhelyeink működésére is 

hatással volt a pandémiás helyzet. A pályázathoz 
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kötött foglalkozásokon túl több alkalommal is 

elmaradtak foglalkozások a gyermekeink hiányzá-

sai miatt. 

Szaktanácsadói látogatásaim során több alkalom-

mal a tehetséggondozás területén kértek segítséget. 

Ezeken az alkalmakon intézményünk kiváló tehet-

séggondozó munkáját is példaként állítottam más 

óvodák elé. 

Több óvoda is jelezte, hogy dokumentációs rend-

szerünket adaptálni szeretnék. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósulja-

nak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzé-

si, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az éves 

munkaterv figyelembe vételével, átgondolt pedagógiai 

éves tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek meg a 

napi tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben való-

suljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció területén 

érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új módszereknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői feladatok 

értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek össz-

A PP. céljait és részfeladatait figyelembe véve alakítot-

tuk ki projekt terveinket, melyek jellemzően 2 hetes 

intervallumban valósultak meg. A napi tervezés a már 

meglévő tervek reflexióinak figyelembe véve íródnak. 

A témákat korcsoportonként tervezzük, fejlettségi 

szinthez igazodva valósítjuk meg. 

 

Az egészség megőrzése érdekében minden lehetséges 

módot megkeresünk. Fertőzéses időszakban forralt 

vízzel, egyébként tisztított vízzel kínáljuk gyermekein-

ket. Fokozott figyelemmel kísérjük a nyári időszakban 

az időjárással kapcsolatos óvó intézkedéseket. A szülők 

által behozott naptejjel és szúnyogrisztóval kenjük, 

fújjuk őket. Az udvari élet során óránként, szükség 

esetén sűrűbben itatjuk őket a kerti ivókutunkból.  

Minden héten legalább 1 alkalommal fogyasztanak 

gyümölcsöt. Az ESSEN gyermekélelmezési kft hetente 

több alkalommal küld gyümölcsöt.A rendszeres moz-

gás szervezett és spontán formában is megvalósul. Az 

udvari élet során a futó bicikliket tudjuk kínálni gyer-

mekeink számára a sok-sok udvari játék és sport esz-

köz mellé. 

Ebben a nevelési évben is alkalmaztuk a csoportközi 

átjárás lehetőségét a mozgás tevékenység során. 

 

A BTMN gyermekink fejlesztési naplójában rögzítjük 

a tematikus tervekhez kapcsolódó fejlesztési tervet, 

melyet minden nap megvalósítunk. 

SNI gyermek ellátása a többségi pedagógusok és 

gyógypedagógus ellátásával valósul meg. 

 

Cigány származású gyermekeink szocializációja az  

óvodai nevelés során teljes mértékben megvalósult. 

 

A legutóbbi program felülvizsgálat során felállított 

fejlesztési tervet folyamatában valósítottuk meg. 

 

 

Folyamatban lévő feladat. 

 

 

Folyamatban lévő elvárás. 
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hangban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. Az 

intézmény teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgá-

lata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör vonatkozásá-

ban. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumentá-

ciójának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény szintű 

összegzések lehetőségének feltárása.  

 

 

 

 

 

Folyamatban lévő feladat. 

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

forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám támo-

gassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az utánpót-

lás biztosítása. 

 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésével. 

 

Tárgyi feltétételeink nagyon jónak mondhatók.  

Személyi feltételeink során felmerült problémákra az 

intézményünk vezetése azonnali segítséget nyújtott. 

A következő nevelési évet 2 új kolléganővel kezdjük. 

Az integráció folyamata az év során folyamatosan 

beérett. 

 

Személyi feltételeink nem tették lehetővé új szakmai 

pályázatokba való bekapcsolódást. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagó-

gusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a gyer-

mekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék rendsze-

ressé valamennyi óvodai csoportban életkoruknak megfe-

lelően. 

 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön dokumentálásra, 

jelenjenek meg a keresztény kultúra témakörét feldolgozó 

projektek valamennyi csoportban. 

Ebben a nevelési évben a személyes találkozások kor-

látozása nem tette lehetővé az óvodán kívüli látogatá-

sokat. 

az internet és a fotók világából merített ismereteket 

adtunk át gyermekeinknek. Projektjeink mindegyiké-

ben szerepel a lokálpatriotizmusra nevelés. 

 

Nevelési tervünkben az egymás szeretetére nevelés, az 

egymás elfogadása kiemelten szerepel. Alkalmazotti 

körünk hitelesen adja át ezeket az értékeket. A 

Hungarikumok köre projektjeinkben kiemelt helyen 

szerepel. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósuljon 

meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való rész-

vétel. 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

Online bemutatókon, előadásokon vettünk részt, me-

lyek a POK Pedagógiai Hatak keretében kerültek meg-

rendezésre online formában. 

 

Az előadások, bemutatók során látott, hallott és az 

autodidakta módon megújított módszertani ismereteket 

alkalmaztuk a nevelési év során. 

 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőközös-

ségen belül. 

 

 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gyakor-

lataink. 

 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlataink. 

Remélhetőleg lehetőség lesz eredményes jó gyakorlata-

ink átadására pl. Legyen Neked is konyhakerted! 

Egészségnap, Nekem már nem kell, neked még jó 

lehet! (Hulladékcsökkentési Hét programjai, Most már 

együtt!, Egészségnap) 
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Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított mód-

szerek, gyakorlatok 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gyakorla-

taink között 

A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett  

Zöld Óvoda projekthez kapcsolódó Ötlettár a Fenntart-

ható Fejlődési Célok óvodai megvalósításához orszá-

gos Jó gyakorlatok gyűjteményébe 3 témában kapcso-

lódtunk be. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei 

szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek 

bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében. 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros szak-

mai együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók köz-

reműködésével 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés kere-

tében tehetségnapok, szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

A szakmai munkaközösségek ebben a nevelési évben - 

nem kis kihívást jelentve kolléganőim számára- online 

formában működtek. Kiváló teret engedett az új ötletek 

megvalósításához, ill. a megkezdett feladatok egyezte-

téséhez, végrehajtásához. Nagyobb terhet rótt a 

munkaközösségvezetőkre. 

 

 

 

 

 

Minden online értekezleten részt vettem és átadtam a 

kapott információkat. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon 

való aktív részvétel. 

Ebben a nevelési évben nem relevans. 

 

Zöldóvoda jó gyakorlatok országos kiadványhoz 3 

témában is bekapcsolódtunk. 

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

képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erősségeket, 

és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók tá-

mogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele váljon 

a pedagógusok igényévé. 

Az ellenőrzéseim során megvalósultak a kitűzött opera-

tív célok. 

 

Ebben a nevelési évben is kamatoztattam a 

megszerzett szakmai tudásomat, annak átadása a lehe-

tőségekhez képest megvalósult. Segítettem a gyakor-

nok kolléganő felkészülését a minősítési eljárásra, ill. 

az eredményes szakvizsga megszerzésében. 

 

2021.02.11-én tett látogatást külső szaktanácsadó a 

gyakornok kolléganőnél. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségte-

rületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valamennyi 

óvodában. 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támoga-

tása a tehetségműhelyek vezetésében. 

Ebben a nevelési évben a Dúdoló és a Tudorka tehet-

ségfejlesztő műhelyek működtek. Sajnos a következő 

nevelési évben kérdéses a létük a személyi változások 

miatt. Igyekszem az új kolléganőket meggyőzni a te-

hetséggondozás szakmai fontosságáról a mű-
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Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

hely/műhelyek indítása kapcsán. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokok-

nak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

 

 

 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé. 

 

Ebben a nevelési évben nem volt főiskolai hallgatónk. 

 

Gyakornokunk mentori feladatellátása elsősorban Mol-

nárné Győri Erika kolléganő feladata volt, hiszen ő 

dolgozott egy csoportban vele. Szükség -és alkalom-

szerű segítséget én is nyújtottam neki az elmúlt nevelé-

si évben is. 

 

Megbeszéltük a kolléganővel a további fejlesztendő 

területeket és azok elérési lehetőségeit. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfo-

galmazott célkitűzések, feladatok eredményes megvalósí-

tásával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésé-

vel. 

 

 Nevelőmunkánk megfelelt az operatív céloknak. 

 

 

 

Pedagógiai asszisztensünk volt az, aki dajkaként és 

délutáni altatási időben felügyeletet biztosított gyerme-

kink számára a törvényi előírások alkalmazása alapján. 

Több alkalommal is kaptunk másik óvodából nélkülöz-

hető dajkákat, óvodapedagógusokat. 

 

8. Gyermekvédelmi munka  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredmé-

nyességét.) 

 

Összegzés:Szalókiné Kovács Erzsébet mint óvodánk Gyermekvédelmi felelőse lelkiismere-

tesen végezte ezirányú munkáját. Adatszolgáltatással élt,részt vett a gyermekvédelmi mun-

kaközösség munkájában. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

Az év elején kitűzött céljainkhoz rendelt feladatok megvalósultak. Együttműködő szülőkkel ki-

alakítottuk közös értékrendünket, mely alapján igyekeztünk annak figyelembe vételével nevelni 

gyermekinket. Jellemzően sokat hiányoztak a pandémia ideje alatt, de a kapcsolattartás a zárt 

facebook oldalunkon folyamatos volt. 

Egy gyermek esetében kellett többszöri megkereséssel élnünk hosszas jelzések nélküli időszakok 

miatt. ez telefonon és az interneten valósult meg. egy alkalommal személyes megkeresés is tör-

tént. 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

K.R. Beszédfogyatékos Homoki Judit  

  többségi pedagógusok  
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Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

A gyermek bátran beszél, nem zavarja a fogyatékossága. A kolléganők fejlesztési terv alapján 

foglalkoznak a gyermekkel, melyet a fejlesztési naplójában dokumentáltak. 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

Sz.L BTMN – tanulási ne-

hézség veszélyeztetett 

Homoki Judit 1 óra 

H.G. BTMN – tanulási ne-

hézség veszélyeztetett 

Homoki Judit 1 óra 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

Folyamatos konzultáció jellemezte a kapcsolattartást a fejlesztő gyógypedagógussal mindkét 

gyermek esetében. többségi pedagógusként kolléganőmmel elvégeztük a fejlesztési tervekben 

meghatározott feladatokat. 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

Orvosi, fogorvosi vizsgálatok nem voltak ebben a nevelési évben. 

Védőnői látogatások az alábbi időpontokban valósultak meg: 2020. 09.29. és 2021.05.04. 

 

13.  Tartásjavító torna(Munkaterv: 73. o.)(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

A tartásjavító torna a nevelési év elején 2 alkalommal valósult meg,Popovicsné Nagy Mária kol-

léganő járt át a Takács Péter úti óvodából. A pandémiai miatt nem voltak foglalkozások, évvégi 

beszámolójában reálisan értékelte éves munkáját. 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 

Munkaközösség 
Pedagógusok 

száma 
Eredményesség 

Környezeti nevelés 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Vezetői munkaközösség 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Mesevarázs 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Óvodai nevelés a művészetek eszköze-

ivel 
2 fő 

online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Testnevelés, gyógytestnevelés 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Gyermekvédelmi 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

Szaktanácsadói munkaközösség 1 fő 
online formában kapcsolattartás, felada-

tok teljesítése 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 
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15. Szakirányú végzettségek hasznosulása  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményessé-

gét.) 

 

Összegzés: Tagintézmény vezetőként sok alkalom volt a vezetői kompetenciáim alkalmazá-

sára. A pandémia és egyéb hiányzások miatt sok szervezési feladatot valósítottam meg óvo-

dám működőképességének fenntartásának érdekében. A kolléganő minősítési eljárására való 

felkészülést segítettem. A POK Bázisintézményi feladatellátásban támogattam kolléganőmet 

a bemutató foglalkozás magas színvonalú megvalósításának előkészületeiben, lebonyolításá-

ban. 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: 

A Dúdoló és a Tudorka tehetségfejlesztő műhelyek éves programjának megvalósulását aka-

dályozta a pandémiás helyzet. Gyermekeink hiányzása nem tette lehetővé az éves terv mara-

déktalan megvalósítását. A Dúdoló tehetségfejlesztő műhely előző nevelési évből átnyúló pá-

lyázati megvalósulása megtörtént. 

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, prog-

ramok vezetői. 

megvalósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, eredményesség 

összegzése 

MIEÓ Jókai úti 

Óvoda 

2021.04.20. 

 

Dúdoló zenei tehet-

séggondozó mű-

hely 

Tavaszi ritmusok 

Romhányi Sándor-

né 

Molnárné Győri 

Erika 

online 

regisztrált: 35 fő 

résztvevő:  28 fő 

Sikeres online bemutató foglal-

kozáson bemutatta a kolléganő 

az integráció lehetőségeit a 

tehetségfejlesztő tevékenységé-

ben 

online bázisin-

tézményi koor-

dinátori érte-

kezlet 

2021.02.22. 

A tavaszi POK 

napok szervezésé-

nek előkészítése 

Romhányi Sándor-

né 

Intézményvezetők 

Bázisintézményi 

koordinátorok 

Az értekezleten a tavaszi prog-

ramok témája, időpontja, az 

adatkezelés lehetőségei, felada-

tai kerültek megbeszélésre. 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, eredményesség 

összegzése 

MIEÓ Jókai 

úti Óvodája 

2021.05.07. 

 

 

 

 

Komázó óvodapedagógusok 

Jókai úti óvodá-

sok, óvodapeda-

gógusok 

A kézműves tevékenységek, 

mozgásos játékokat megelőzően 

a hagyományosan elhangzó 

rigmust megtanítottuk gyerme-

keinkkel és ezzel kezdődött a 

rendhagyó rendezvény. Megva-

lósítottuk, de a közösség  vará-

zsa nem tudott érvényesülni a 

szeparáció miatt. 

2021.05.12-14. 
Mesevarázs mun-

kaközösség 
óvodapedagógusok 

Jókai úti óvodá-

sok, 

óvodapedagó- 

gusok 

Három napon keresztül valósí-

tottuk meg a Kiskakas gyémánt 

félkrajcárja című mesefeldolgo-

zást. Bábozással, 

mesedramatizációval és mozgá-

sos tevékenység során történt a 

feldolgozás, melyről fotók és 

videó is készült. 
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18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 

19. Pályázatok  

 
NTP-OTKP-19-0096  

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása. 

"Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom ki vagy!" 

 

Célok megvalósítása: 

 

Program megvalósulása: Az előírt 30 alkalom megvalósult. 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Kirándulás a Bene tanyára

 
 

 

 

Eredményesség:Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel:Nem 

vettünk részt. A pandémia és a felnőttek hosszabb ideig való hiányzása nem tette lehetővé a 

gyermekek felkészítését. 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

   

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai ( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 

 

A belső ellenőrzés folyamatosan jellemezte ezt a nevelési évet. Különösen kiemelt figyelmet 

fordítottam a vezetői utasítások, a fertőtlenítés és egyéb kötelező előírások minden esetben való 

betartására. Nem csak az óvodai dolgozók, hanem a szülők szabálykövető magatartása is meg-

könnyítette a munkámat, csak néhány esetben kellett élni figyelmeztetéssel. 

A szakmai munka ellenőrzése is megvalósult. Sok gyermekünk hosszasan hiányzott a korlátozá-

sok miatt, így több idő jutott az óvodába járó gyermekeink intenzív fejlesztésére. Különösen fon-

tos volt ez az iskolát kezdő gyermekek esetében, bár közülük is kevesen jártak. 

A dokumentációt, mely időbeliségnek megfelelő ritmust igényelt elkészítettük, a gyermekek 

Egyéni mérőértékelő-fejlesztő lapja alapján a szülők tájékoztatása túlnyomó többsége későbbi 

időpontokban történhetett meg a pandémia miatt. 

Mindkét csoportban a megfelelő ütemben valósultak meg projektjeink, bár a szülőktől kevesebb 

támogatást kaptunk a veszélyhelyzet idején. 

Étkezésünk ellenőrzése során ebben a nevelési évben 2-3 alkalommal adódott probléma, melyet 

orvosoltam a dajkák jelzése alapján. 
 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 
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Nem volt könnyű nevelési évünk, hiszen a világ beteget jelentett és sok-sok plusz feladatot rótt 

ránk. A gyermekek hiányzás utáni felzárkóztatása a lehetőségeinkhez képest megvalósult, de 

sajnos többen éltek az otthonmaradás lehetőségével. Minden felmerült humánerőforrás hiánya 

esetén kaptunk segítséget annak megoldásához. Csak a legvégső esetben kértem segítséget, pró-

báltam óvodán belül megoldani a problémákat. 

Erősségünknek ítélem meg a kialakult közös értékrendünket, az egymás munkájának segítését. 

Kiemelném a pedagógiai asszisztensünk munkamorálját, hiszen a legkevesebbet dolgozott saját 

munkakörében, hol dajkát helyettesített, máskor meg gyermekeket altatott a csoportban. 

Rapi Angéla Éva gyakornoki munkáját segítettük, a mester szak elvégzésében és a minősítési 

eljárásra való felkészülésben i s. 

Új kihívást jelent a következő nevelési év, hiszen várhatóan 2 új óvodapedagógussal kell kezde-

nünk a következő nevelési évet. Minden lehetőséget kihasználok óvodánk „jókais „szellemének, 

a minőségi szakmai munka megőrzésének érdekében.  

 

Célmeghatározás (javaslat): 

 Egységes szakmai szemlélet kialakítása 

 A szülőkkel hagyományosan kialakított jó kapcsolat további fenntartása 

 Alkalmazotti szintű együttműködés, családias hangulat kialakítása, fenntartása 

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 

Nem szükséges. 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  

Nyári élet célja: A gyermekek szabad játékának kiteljesedése, a szervezett tevékenységek során 

a nyári élet szokásrendjének kialakítása. Az év során szerzett ismeretek gyakorlása minden tevé-

kenységi területen szervezett körülmények között. 

Nyári élet feladatai: 

személyi, tárgyi feltételek biztosítása 

 tevékenységtartalmak biztosítása szervezett körülmények között minden nap legalább 1 

alkalommal 

 fokozott figyelem biztosítása a gyermekek testi épségének megőrzése érdekében 

 a lehető legkevesebb szabály kialakítása, hiszen több gyermekünk egész nyáron óvodába 

fog járni és az idegrendszerük kímélése miatt nagyobb „szabadság” biztosítása 

Mesék, versek: 

 az év folyamán feldolgozott mesék,versek ill. a gyermekek igényei alapján 

Dalok, dalos játékok: 

 az év folyamán megismert dalok, dalos játékok, ill. a gyermekek igénye alapján 

Rajzolás, mintázás, kézimunka: 

 szövés, fonás, barkácsolás, építés a homokozóban, rajzolás földre, homokba, papírra, víz-

zel a földre, mintázás agyagból, homokból 

 levelekből, vadvirágokból virágkompozíciók készítése 

Környezet tevékeny megismerése: 

 vizsgálódások az óvoda udvarán 

 madaraink életének megfigyelése 

 szarvasbogarak életének megfigyelése 

 szelektív hulladékgyűjtés folyamatának biztosítása 

 matematikai feladatok gyakorlása spontán helyzetekben 
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 városnézés lovaskocsival 2021.06.23. 

Mozgás, mozgásos játék: 

 népi gyermekjátékok gyakorlása 

 egyensúlyérzék, nagymozgások fejlesztésének biztosítása 

Munkára nevelés: 

 az udvar rendjének megtartása 

 kerti munkák 

 madarak itatása 

 játékok elmosása 

Egészséges életmódra nevelés: 

 lehetőség szerint a lehető legtöbb idő biztosítása a levegőn 

 a napon tartózkodás idő korlátainak betartatása, minden gyermek bőrének védelme magas 

faktor számú naptejjel, szúnyogriasztóval 

 árnyékos helyek kialakítása természetes anyagokból, textilekkel 

 pancsolás az udvaron, kéz-és lábmosás biztosítása 

 a kerti ívó kútból a folyamatos folyadékpótlás biztosítása 

Szociális nevelés: 

 egymás tiszteletére nevelés, egymásra figyelés 

 szabályok betartása 

Egyéb nyári tevékenységek: 

 Nyári táborok – Zenei tábor az óvodánkban 

 

 

 

Karcag, 2021. június 06. 

        Romhányi Sándorné 

        tagóvoda vezető 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 
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Kinizsi úti Óvoda 

1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült peda-

gógusok felkészülésének támogatása. 

E nevelési évben Szabó Renáta minősítési eljárása 2020. 

szeptember 18-án megtörtént. A minősítési eljárás sikeres 

volt. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzé-

sekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

E nevelési évben nem volt sem vezetői, sem intézményi 

ellenőrzés. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

Tagóvodánkra nem volt tervezve. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok el-

látása  

E nevelési évben nem vállaltunk bázisintézményi feladatot. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ 

feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

E nevelési évben nem vállaltunk feladatot. 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített mérési eredményeik  

E tanévben Péter Lászlóné és Szendrei Mária pedagógus 

önértékelése a járványügyi helyzet miatt a következő neve-

lési évre halasztottuk. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata   

 

2. Működési terv megvalósulása 

 
 Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 

Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje igen 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által 

2021.03.08-tól 2021.04.18-ig elrendelt 

rendkívüli szünet miatt 

Szünetek   

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

2020.08.27. Tanévnyitó értekezlet  

2021.06.18. Tanévzáró értekezlet 

 

 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

2020.08.23. 

2020.09.14. 

2021.05.20. 

 

2020.09.14. 

2021.05.20. 

Témája 

1. Téma: 

-   Éves munkaterv vázlat átgondolása, megbe-

szélése 

2. Téma:  

- Az intézmény dokumentumának tanulmányo-

zása, tanévkezdéssel kapcsolatos aktualitások, 

megbeszélések. 

- Egymás munkájának segítése. 

- Óvónő-pedagógiai asszisztens-dajka kompe-

tencia határainak megbeszélése. 

- A dajka nénik, nevelő munkát segítők szerepe 

a csoportban  

- Folyamatban lévő pályázataink megvalósításá-

ra irányuló feladatok megbeszélése, megvalósí-

1. Összevont: 

- az intézmény dokumentációjának ismerte-

tése 

- nevelési gyakorlatunk sajátosságai 

- házirend ismertetése, egészséges életmód 

alakítása 

- A világjárvány elleni óvintézkedések 

 

 Csoportos: 

- a csoport összetételének ismertetése 

- házirend, napirend megbeszélése 

- kiscsoportosoknál beszoktatás tapasztalata-

inak megbeszélése 

- a hosszú nyár után a középső és nagy cso-
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tásának lehetőségei 

3. Téma:  

- Nevelési gyakorlatunk megvalósításának ta-

pasztalatai.  

- Erősségek, gyengeségek feltárása, fejlesztendő 

területek megnevezése aktualitások. 

 

portosoknál az óvodai életbe való vissza-

zökkenés tapasztalatainak megbeszélése 

- a csoport szokásrendszerének kialakulása 

- SZMK tagok megválasztása 

 

2. Összevont: 

- a nevelési év értékelése a rendezvények 

tükrében 

- aktualitások (gyereknap, ballagás, kirándu-

lás) 

 

Csoportos: 

- a nevelési év értékelése 

- a családok felelősségének hangsúlyozása a 

gyermekek nevelésében 

- a nyári élet tervének ismertetése 

- aktualitások tanév végén 

- tájékoztatás a nyári zárás alatt ügyeletet 

tartó óvodák nyitva tartásáról 

Résztvevői 

A nevelőtestület tagjai: 11fő 

 

A nevelőtestület tagjai: 11fő 

24 fő 

 

18 fő 

Felelős 

 

Molnárné Oros Csilla 

 tagóvoda vezető 

Molnárné Oros Csilla  

tagóvoda vezető 

A csoportok óvodapedagógusai  

 

 

Megvalósítás 

 

 

Az értekezleten a kijelölt valamennyi témát 

érintve megbeszéltük a tennivalókat. Nevelési 

gyakorlatunkat áttekintve egyeztettünk feladata-

inkról, hangsúlyozva a csoportban dolgozók 

együttműködését. Intézményszintű és tagintéz-

mény szintű feladatok megvalósításához az 

egyenletes terhelés szem előtt tartásával felelő-

söket neveztünk ki. 

Az intézmény dokumentációi dióhéjban 

bemutatásra kerültek. A házirend ismerteté-

sénél hangsúlyoztuk a gyerekek jogait és a 

szülők kötelességeit. 

2021. februárban a kialakult járványügyi 

helyzet miatt nem tartottunk szülői értekez-

letet. de az év folyamán egyénileg, telefonon 

és online szülői csoportokban történt a tájé-

koztatás. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

 Március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

 

Augusztus20. 

 

 

 

 

Október 23. 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által 2021.03.08-tól 

2021.04.18-ig elrendelt rendkívüli szünet miatt az ünnepi 

témakör projektben történő feldolgozása elmaradt. Az ügye-

letet igénybe vevő gyerekekkel, versekkel, dalokkal és csa-

tadramatizálással emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. 

Kellékeket készítettünk (csákót, kardot, zászlót, kokárdát) 

Az ünnep sajátos hangulatát a gyermekek átérezték. Délben 

az étel kiosztása közben a szülők által az otthon maradt 

gyerekek részére a témával kapcsolatos színezőket küldtünk. 

Ez által is erősítve a gyerekek magyar nemzethez való tarto-

zását 

 

Az összetartozás megtapasztalását tagóvodán belül a cso-

portok egy óvodához való összetartozásával valósítottuk 

meg. 

 

Ezt az ünnepet otthonukban élték át a gyerekek. Az óvodába 

érkezéskor beszélgettünk a régi hagyományokról az új ke-

nyér ünnepe kapcsán. A gyermekek elmondták saját élmé-

nyeiket. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelték az 
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ünnepi témakört. A csoportokban a projektek célja a felada-

tokon és a tevékenységeken keresztül megvalósult. 

 

 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős  

 

G
y

er
m

ek
ek

 

n
év

n
ap

ja
 

Ó
v

o
d

ap
ed

a-

g
ó

g
u

s 

    

A gyermekek névnapját, születésnapját minden cso-

portban kis táblácskákon (funkció táblán) követik 

nyomon a gyerekek. Az ünneplés versekkel, dalokkal 

történik. A gyerekeket (Kizárólag boltból vásárolt és 

számlával igazolt) süteménnyel, cukorkával vendégelik 

meg az ünnepelt gyerekek. Minden alkalomra készítet-

tünk kedves kis ajándékot az ünnepeltnek. A tanév 

során minden kisgyermek névnapját és születésnapját 

megünnepeltük. 

 

G
y

er
m

ek
ek

 

sz
ü

le
té

sn
ap

-

ja
 

Ó
v

o
d

ap
ed

a-

g
ó

g
u

s 

2020.12.04 

M
ik

u
lá

s 
v

ár
ás

 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

A Mikulás várás időszakában a gyerekek a Mikulásnak 

örömmel tanulták a verseket, dalokat.   

Mikulás érkezése 2020.12.04-én déllőtt történt. 

Az ünnepséget a csoportok közösen tartották. Óvodai 

szinten csak 14 gyermek volt ezen a napon óvodába. 

Az otthon maradt gyerekek később kapták meg ajándé-

kukat. 

2020.12.18. 

A
d

v
en
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n
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g

ó
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d
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ó
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d
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ó
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u
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Advent jegyében valamennyi csoport megteremtette az 

ünnepi hangulatot. Adventi koszorút és naptárt készí-

tettünk, melyek segítségével érzékeltettük az ünnep 

közeledtét. A hét folyamán minden csoport a folyosóra 

kihelyezett karácsonyfát díszítette.  A szünet előtti 

utolsó napon, 2020.12.18-án óvodába járó gyerekekkel 

közösen ünnepeltünk. A csoportok közösen verseltek, 

énekeltek, csillagszórót gyújtottak. 

A fa alá kerültek az adományként kapott meglepetés 

ajándékok, melyet a gyerekek haza is vihettek. Sajnos a 

járvány miatt a gyerekek több mint kétharmada hiány-

zott. 

2021.02.12. 

Napsugár 

csoport 

 

2021.02.25. 

Micimackó 

csoport 

 

2021.02.26. 

Süni csoport 

F
ar

sa
n

g
 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

A farsangi ünnepkör feldolgozása kapcsán a csopor-

tokban sokszínű, tréfás mulatságon vehettek részt a 

gyerekek.  

A gyermekek jelmezbe öltöztek és tréfás versekkel, 

dalos játékokkal ünnepeltek. A megvendégeléshez a 

fánkot a szociális otthon konyhája biztosította.Sajnos a 

járvány miatt sok gyerek hiányzott. 

2021.06.02. 

G
y
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m
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Ó
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o
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s 

A délelőtt folyamán játékos feladatokat oldottak meg a 

gyerekek. Lehetőség volt kézműves tevékenységekre: 

sárkány, pillangó röptető készítésére, nyaklánc és kar-

kötő fűzésére, lufi fújásra.  

E napon a gyerekek zenére mozoghattak, táncolhattak. 

A nap folyamán, annak ellenére, hogy a rendezvé-

nyünket óvodai berkeken belül csak szűk körben való-

sítottuk meg, mindenki jól érezte magát. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megne-

vezése, időpont-

ja 

Felelős/ részt-

vevők köre 
Időpont Megvalósítás 

Barangoló Molnárné 

Oros Csilla 

tagóvoda 

vezető 

 

Migácsné 

Erdei Gyön-

gyi 

állomás 

vezető 

 

Péter László-

né 

állomás 

vezető 

2020.10.07. 

 

 

 

 

 

 

A járvány miatt a különböző óvodák gyermekei más-más napon 

vettek részt a rendezvényen. A Lépésről Lépésre nevelési gya-

korlattal dolgozó óvodák „Barangoló” rendezvénye a Györffy 

István Nagykun Múzeum, „Kunok öröksége – Népélet a Nagy-

kunságban” című kiállítás élményszerű feldolgozása 5-6 éves 

gyermekek számára. 

A barangoló című rendezvény helyszíne természetesen a 

Györffy István Nagykun Múzeum volt. 

A gyerekek számára játékos feladatokat állítottunk össze, me-

lyek a kun nép vándorlásával, életével voltak kapcsolatosak. A 

Kinizsi úti óvoda a vízgazdálkodást, halászatot és növényter-

mesztést bemutató termekben videó felvételen rögzítette a játé-

kos feladatokat.  A gyerekeknek most is lehetőségük volt vala-

mennyi kiállító teremben a kunok vándorlásával, életével meg-

ismerkedni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.04.30. 

A
n
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ja
 

Ó
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d
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ó

g
u
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A rendkívüli helyzet ellenére az anyák napi köszöntőre 

nagy szeretettel készülődtünk.  

Erre az alkalomra versekkel, dalokkal készültek a gye-

rekek. 

 A köszöntés egyenként egyénileg az óvoda teraszán 

történt. 

Az otthon maradt gyerekek hozzátartozóinak figyelmét 

az ételkiosztások alkalmaival felhívtuk, hogy ne feled-

kezzenek meg e jeles napról. Továbbá anyák napi szí-

nezőt osztottunk, hogy ajándékként ezt színeztessék ki 

a gyerekekkel. 

2021.05.28. 

É
v

zá
ró

 

Ó
v

o
d

ap
ed

ag
ó

g
u

s 

Szerencsére meg tudtuk tartani hagyományos ballagási 

ünnepségünket. Minden búcsúzó gyerek részéről két 

vendéget fogadtunk, betartva az előírt óvintézkedése-

ket. Vendégeinknek kötelező volt a maszk használata. 

Az óvoda hagyományait követve az iskolába készülő 

gyerekek e napon ünnepélyes keretek között búcsúztak 

az óvodától. Ünnepi műsorral, versekkel, dalokkal 

készültek a nagycsoportosok, majd a bűvös hatoson 

átbújva megkapták tarisznyájukat a hosszú útra.  

Hagyományunktól eltérően a járvány miatt a kisebb 

gyerekek nem vettek részt az ünnepségen. Csoporton 

belül versekkel. dalokkal köszöntek el a nagyoktól. 
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Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény megneve-

zése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

„E
z 

a 
n

ap
 m

ás
, 
m

in
t 

a 
tö

b
b

i”
 

K
is

cs
o

p
o

rt
o

so
k

 k
ö

sz
ö
n

té
se

 

  

M
o

ln
ár

n
é 

O
ro

s 
C

si
ll

a
 

 

P
ét

er
 L

ás
zl

ó
n

é 

 

2
0

2
0

.1
0

.2
8

. 

E rendezvényünket, melyet az óvoda megnyitásának év-

fordulóján tartunk, ebben a nevelési évben is hagyomá-

nyunkat ápolva szerveztük meg. A délelőttöt olyan tarta-

lommal töltöttük meg, mely során a gyerekek az őszről 

szerzett ismereteiket rendszerezhettük.  

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

Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Program adaptálására 

épülő nevelési gyakorlatunkban a projekt módszer alkal-

mazásával, 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. 

„C
si

ri
-b

ir
i”

 g
y

er
-

m
ek

n
ap

 

 

M
o

ln
ár

n
é 

O
ro

s 
C
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l-
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M
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sn

é 
E

rd
ei

 

G
y

ö
n

g
y

i 

2
0

2
1

.0
6
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2
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A délelőtt folyamán játékos feladatokat oldottak meg a 

gyerekek. Lehetőség volt kézműves tevékenységekre: 

sárkány, pillangó röptető készítésére, nyaklánc és karkötő 

fűzésére, lufi fújásra.  

E napon a gyerekek zenére mozoghattak, táncolhattak. A 

nap folyamán, annak ellenére, hogy a rendezvényünket 

óvodai berkeken belül csak szűk körben valósítottuk meg, 

mindenki jól érezte magát. 

  
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

Z
ö
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0
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9
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4

. 

               

Szeptember 22. 

Az óvodánk udvarán a gyerekek számára különbö-

ző ügyességi feladatokat állítottunk össze. A vállal-

kozó gyerekek ügyeskedtek, a többiek pedig szur-

koltak nekik.  

A megvalósításról fényképek, videófelvétel készült. 

 

Á
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k
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. 

Október 4. 

Sajnos ebben az évben a Kunlovarda nem volt 

látogatható, így a gyerekekkel az óvoda környékén 

fellelhető baromfiudvarok lakóit figyelhettük meg. 

 

V
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n
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ó
v
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. 

Március 22. 

A rendkívüli szünetben e napon két gyermekkel a 

világnap alkalmából különböző vizsgálódásokat 

végeztünk a vízzel.  

Az otthon maradt gyerekek részére a szülőknek 

ételkiosztáskor a témával kapcsolatos színezőt 

küldtünk. 
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. 

Április 22. 

Az óvodában célunk volt a gyerekek figyelmét 

felhívni arra, hogy mikor boldog és mikor szomorú 

a föld.  

E gyermekkel megszerveztük az „Egy gyermek, 

egy palánta” akciónkat és sor került a konyhakert 

beültetésére és az udvar rendezésére is.  
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Május 10. 

A gyerekekkel közösen a „rókavadászat” című játék 

mintájára színes kartonból kivágott kukacokat sze-

degethetett.  Az óvoda udvarán madár éneket hall-

gathattunk. Megfigyeltük az udvarunkon fészkelő 

madarakat is. 

 

K
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. Június 5. 

A gyerekekkel a témához kapcsolódóan játékos 

feladatokat oldottunk meg, 

továbbá látogatást tettünk a közeli szelektív hulla-

dékgyűjtő járdaszigethez. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi 

rendezvények           Felelős 

„Kelj fel Jancsi” játékos 

sorverseny (gyermekek 

– szülők) 

Szabó 

Renáta 
2020.10.14 

A rendezvény tagóvodai szinten 

szülők nélkül lett megvalósítva. 

Óvodánk nagycsoportosai nagy 

izgalommal lelkiismeretesen felké-

szültek a játékos sportvetélkedőre. 

gyermek: 10 fő 

óvodapedapedagógus 

3 fő 

dajka néni: 

1 fő 

„Ovigála” 
Péter 

Lászlóné 
2020.11.21. Elmaradt 

 

Aprólábak Néptánc gála        Elmaradt 

 

„Játszd újra” kreatív 

alkotó kiállítás 

M
ig

ác
sn

é 
E

rd
ei

 

G
y

ö
n

g
y

i 

      2021.04.26. 

A rendezvény tagóvodai szinten 

szülők nélkül lett megvalósítva. A 

kiállítást a nagycsoportos gyere-

kekkel rendeztük be, melyet vala-

mennyi csoportmeglátogatott. A 

kiállításról fényképek készültek. 

gyermek: 41 fő 

 

óvodapedapedagógus 

6 fő 

 

dajka néni: 

3 fő 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal 

M
ig

ác
sn

é 
E

rd
ei

 

G
y

ö
n

g
y

i 

      2020.09.24. 

Az óvodánk udvarán a gyerekek 

számára különböző ügyességi fel-

adatokat állítottunk össze. A vállal-

kozó gyerekek ügyeskedtek, a töb-

biek pedig szurkoltak nekik.  

A megvalósításról fényképek, 

videófelvétel készült. 

gyermek:  

18 fő 

 

óvodapedapedagógus 

2 fő 

 

Pedagógus napi ünnep-

ség 

M
o

ln
ár

n
é 

O
ro

s 
C

si
ll

a
 

      2021.06.18. 

 óvodapedapedagógus 

3 fő 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

Ebben a tanévben szü-

lők számára nem 

szerveztünk nyílt napot 
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A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma 
Intézményi rendezvények           Felelős 

Ebben a tanévben nem 

szerveztünk munkater-

ven kívüli rendezvényt 

  

 

 

  

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

Ebben a tanévben nem 

vettünk részt városi 

rendezvényen 

   

 
3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 Személyi feltételek, változások:A személyi feltételben nem történt változás.1 fő közfog-

lalkoztatott, Láposi Mária alkalmazása1 fő csökkent munkaképességű Federicsné Nánási 

Gabriella 4 órában továbbra is segíti munkánkat 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan:A csoportbeosztás, munkarend megvalósult a tervezettek szerint, 

változás nem történt. A tehetséggondozó műhely foglalkozások a délelőtt folyamán ke-

rültek megszervezésre. A Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely pénteki napon 

tevékenykedett.A tartásjavító tornát az óvodapedagógusok beépítették a mozgásos tevé-

kenységekbe.Fejlesztő foglalkozásokat BTMN-es gyermekek számára Molnárné Oros 

Csilla szerdai napokon tartott. 

Fejlesztő foglalkozásokat az SNI-s gyermek számára Homoki Judit tartott. A pedagógiai 

asszisztens a tanév folyamán néhány alkalmat nem számítva a Micimackó csoportban 

(kiscsoportban) tevékenykedett.  

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

 

Az eseménynaptárban tervezettek részben megvalósultak. 

 A rendezvények, ünnepek sikeresek voltak. A járvány miatt tagóvoda szinten valósítottuk 

meg, szülők kizárásával. 

 A zöld jeles napokról megemlékeztünk.  

 A dokumentációk, a pedagógiai feladatok folyamatosan elkészültek, az ellenőrzések megtör-

téntek.   

 
4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása:A zavartalan működéshez a tárgyi feltételek biztosítva 

voltak. 

A mindennapi nevelőmunkához, a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges feltéte-

lek, eszközök a tanév folyamán biztosítva voltak. Az intézmény, óvodánk biztonságosan műkö-

dött. Az esztétikus környezet évszakoknak megfelelően változott. 

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  

 
Költségvetési keret Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 
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Pályázati támogatás 

Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek beszerzése 

 

Vizuális eszközök vásárlása  

 

Játékok vásárlása 

 

Szárítógép vásárlása 

 

Slag vásárlása 

 

 

 Henkel Magyarország Kft. 

fertőtlenítő folyékony szappan: 80 db 

tusfürdő gyerekeknek: 69 db 

szappan gyerekeknek: 69 db 

sampon dolgozóknak: 17 db 

 

Aurum Accounting Kft. 

Babakonyhai játékbútorok 

 

Simon Krisztina családja 

mikuláscsom. 69 db 

plüss játékok 

húsvéti ajándék  

69 db 

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Tisztasági meszelés a mosdókban 

Egy mosdóba WC tartályok cseréje 

Két csoportszoba festése 

Udvari játékok festése 

Játékok alá föveny terítése 

Tisztítószerek beszerzése 

Az udvaron a járda és az épület körül vevő 

járda is balesetveszélyes. Javítása szüksé-

ges. 

A babaszoba léceinek cseréje, festése szük-

séges 

  

 
5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés:Nem volt óvodánkból 

 

 Akkreditált tanfolyam: 
Résztvevő 

neve 

Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés 

időpontja 
Tanfolyam megnevezése Képzési hely 

Képzés szervező-

je 

Molnárné 

Oros Csilla 
60 ó 

2020. 

02.28-29 

 

2020.03. 

13-14 

 

2020. 

09.19. 

Felkészítés a kiemelt fi-

gyelmet igénylő gyerme-

kek, tanulók nevelését-

oktatását segítő szaktanács-

adói feladatok ellátására 

Mozgásjavító Óvoda,  

Általános Iskola, 

Gimnázium 

Egységes Gyógype-

dagógia Módszertani 

Intézmény és Kollé-

gium 

online 

 

 

Oktatási Hivatal 

Pedagógiai- 

Szakmai Szolgál-

tatások Főosztálya 

Molnárné 

Oros Csilla 
10 ó 

2021. 

03.29-

04.14. 

Intézményvezetők felkészí-

tése az intézményi önérté-

keléshez és az országos 

pedagógiai-szakmai ellen-

őrzéshez kapcsolódó felada-

tok ellátására 

 

 

 

online 

 

Oktatási Hivatal 

Szolnoki Pedagó-

giai Oktatási Köz-

pont 

 Konferenciák, tanácskozások 

 

Résztvevők neve Konferencia megnevezése 
Konferencia helye, 

időpontja 

Molnárné Oros Csilla Online Óvodai Tanév előkészítő Értekezlet online 2020.09.10. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet online 2020.09.24. 
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Molnárné Oros Csilla 

Péter Lászlóné 
Esélyteremtő Óvoda Online Zárókonferencia online 2020.11.30. 

Molnárné Oros Csilla 
Nemzeti Pedagógus Kar – Óvodai Tagozat Online Szakmai 

Konferencia 
online 2021.02.09. 

Molnárné Oros Csilla Szaktanácsadói értekezlet online 2021.02.18. 

Molnárné Oros Csilla 
Az Oktatási Hivatal VI. Országos Szaktanácsadói konferen-

ciájára „Szaktanácsadás az online térben” 
online 2021.03.18. 

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai 

program, 

időpontja 

Szakmai program, rendezvény megne-

vezése 
Szervezője Helyszíne 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 
2020,11.11. 

Komposztünnep Játékos tevékenysége-

ken keresztül környezettudatos magatar-

tás mélyítése. A gyermeki kíváncsiság, 

tevékenységi vágy felkeltése. Házi kom-

posztálás népszerűsítése, szerves hulla-

dékok mennyiségének csökkentése, ta-

lajvédelem. 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Molnárné Oros Csilla 2020,11.11. 

Az ADHD, mint 24 órás probléma. A 

hiperaktivitás és figyelem zavar tünet 

együttes képének alakulása a különböző 

életkorokban. 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Szendrei Mária 

Molnárné Oros Csilla 

2021.04.19. 

 

Mese feldolgozásának lehetősége nagy-

csoportban 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Péter Lászlóné 

Szabó Renáta 

2021. 04. 20. 

 

Dúdoló zenei tehetséggondozó műhely - 

Tavaszi ritmusok 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

Molnárné Oros Csilla 

2021. 04. 20. 

 

Az ADHD-szerű viselkedést mutató 

gyermekek inklúziója az óvodában 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Farkas Jánosné 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

2021. 04. 21. 

 
A mese varázsa az együttnevelésben 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

Molnárné Oros Csilla 

2021. 04. 21 

Dr. Bakonyi Anna: 

A diverzitás mint érték - Ki a nem 

"más"? 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

Molnárné Oros Csilla 

2021. 04. 21 
Okosító "zene-bona" - készség- és képes-

ségfejlesztés a zenei neveléssel 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

Molnárné Oros Csilla 

2021. 04. 21 
Integráció és inklúzió az óvodapszicho-

lógus szemével 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Szendrei Mária 

Molnárné Oros Csilla 
2021. 04. 22. 

Tavaszi projektzáró tevékenység nagy-

csoportban 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Szabó Renáta 

Farkas Jánosné 
2021. 04. 22. 

„Bimbó serken, rügy kipattan…!” - pro-

jektzáró foglalkozás 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

Migácsné Erdei Gyön-

gyi 

Péter Lászlóné 

2021. 04. 23. „Földforgatók” - talajvizsgálat 

OH POK 

Pedagógiai 

Napok 

online 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 
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 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül tagóvodák 

között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása, intézményi jó gyakorlatok 

intézményen belüli átadása, egymás-

tól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása 

 A szakmai munkaközösségek munkájába az 

óvodapedagógusok aktívan bekapcsolódnak. 

Ebben a tanévben online csatornákat vettünk 

igénybe 

 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fej-

lődéséről. 

Vélemények, szülői igények, vissza-

jelzések fogadása. 

A szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése a 

gyerekek harmonikus személyiségfejlődése 

céljából.Környezettanulmányok, családlátoga-

tások alkalmaival betekintést nyerhettünk a 

családok életébe.  Az óvoda pedagógiai mun-

kájáról tájékoztatást kaptak a szülők a nevelési 

év első szülői értekezletén, melyet az óvoda 

teraszán, biztonsági óvintézkedés mellett 

tartottunk. A konkrét tervek csoportonként 

megjelennek a csoportnaplókban. A szülői 

értekezletek során, és a napi kapcsolatokban 

az óvodapedagógusok tájékoztatást adtak a 

gyermekek tevékenységeiről. A szülőket tájé-

koztattuk gyermekük egyéni fejlődéséről.   

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megálla-

podás alapján Közösségi szolgálat 

megszervezése középiskolás diákok 

számára. 

Óvodánkba ebben a tanévben két tanuló telje-

sített közösségi szolgálatot. 

Óvodák – általános iskolák 

Karcagi Általános Iskola tagin-

tézményei (Kováts Mihály 

tagiskola, Kiskulcsosi tagiskola, 

Erkel Ferenc AMI), Arany 

János Á.I., Nagykun Reformá-

tus Á.I., Györffy István Katoli-

kus Á.I. ,Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beil-

leszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kialakí-

tása. A pedagógiai módszerek, eljá-

rások összehangolása. 

Ebben a tanévben a járványhelyzet miatt az 

iskolákkal nem volt szoros együttműködé-

sünk. 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

A vezetés a Fenntartót folyamatosan tájékoz-

tatja a szakmai munkáról. 

 

Óvodák –Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagin-

tézménye 

Képesség, részképesség zavarral, 

magatartásproblémával küzdő gyer-

mekek fejlesztése, illetve számukra a 

legmegfelelőbb iskolatípus megvá-

lasztása. Pszichológus által gyere-

keknek és szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való együtt-

működése Tartalmas szakmai 

együttműködés logopédus-

óvodapedagógus között. 

Fejlesztési javaslat kérése: 

BTMN megállapítása céljából (13 fő) 

Kontrollvizsgálatok (2 fő) 

Az 5. életévüket betöltött gyermekek képes-

ségvizsgálata megtörtént. Beszédhibák szűré-

se, javítása, 3 és 5 éves gyermekek szűrése 

megtörtént. 

3 fő gyermek logopédiai ellátása megtörtént. 

Óvodák – Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intézménye 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátása az óvodában a szakértői 

vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – oktatá-

si intézményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, beis-

kolázásra javaslat. 

Fejlesztési javaslat kérése. A gyerekek szak-

szerű ellátásának biztosítása, szakértői véle-

mény alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása: 1 fő 

 

 

Óvoda – Oktatási Hivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Pedagógiai Oktatási 

Központ 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbkép-

zések alkalmával pedagógiai mód-

szerek, eljárások átadása, elsajátítá-

A POK munkáját segítette 1 fő szaktanácsadó. 

A nevelőmunka eredményességének szakmai 

támogatása. A továbbképzések alkalmával 

pedagógiai módszerek, eljárások átadása, 
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sa.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájéko-

zódás, bekapcsolódás. 

elsajátítása. Online csatornák igénybevétele. 

Óvodák – Családsegítő Köz-

pont, Gyermekjóléti Szolgá-

lat, Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos 

és veszélyeztetett helyzetben élő 

családok, gyermekek érdekeinek 

képviselete, segítése. 

A gyermekek érdekében a veszélyeztető kö-

rülmények csökkentése, megszüntetése. Köl-

csönösen tájékoztattuk egymást a problémás 

családok gondjairól. 

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a Gyer-

mekjóléti Szolgálat családgondozóival telefo-

non. Több esetben volt szükség gyermekvé-

delmi intézkedésre, melynek részletes leírása a 

gyermekvédelmi beszámolóban részletesen 

megtalálható. 

Óvoda- Művelődési intézmé-

nyek Déryné Kulturális, Tu-

risztikai Sport Kp és Könyv-

tár, Györffy István Nagykun 

M. 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében 

Információ áramlás biztosítása a 

közművelődési intézményekkel. 

A kun nép eredetével, életével való ismerke-

dés „Barangoló” rendezvényünk alkalmával a 

helyszín a múzeum volt. Hagyományunktól 

eltérően a különböző tagóvodák gyermekei 

más-más időpontban tartózkodtak a múzeum-

ban. A mese szeretetére való nevelés. Ebben a 

tanévben a járványügyi helyzet miatt a Csiga-

biga mesemondó verseny megvalósításához 

online csatorna igénybe vételével Lakatos 

Dzsenifer ezüstminősítést kapott. 

Óvodák – gyermekorvosok, 

fogorvosok, védőnők 

Folyamatos információcsere, a csa-

ládok segítése az egészséges élet-

mód kialakításában minden gyermek 

esetében. A fejtetvesség kezelése, 

visszaszorítása. A rendszeres óvodá-

ba járás segítése. 

A gyerekek testi fejlődésének, higiéniájának 

segítése 

Tisztasági vizsgálat 3 alkalommal történt a 

védőnő részéről.  

 

Óvoda – Alapítvány, civil 

szervezetek 

A város kulturális és közéletében 

való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A kar-

cagi óvodáskorú gyermekek képes-

ségfejlesztésének támogatása. Ren-

dezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezet-

tekkel kapcsolattartás. 

 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítá-

sa, jó gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

Intézményünk a Madarász Imre Egyesített 

Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézménye-

ként örömmel csatlakott a Szolnoki Pedagógi-

ai Oktatási Központ által szervezett Pedagógi-

ai Napok rendezvénysorozat programjaihoz. 

Kínált programjaink által lehetősége volt 

minden érdeklődőnek, hogy betekintést nyer-

jen csoportjaink mindennapi életébe, ismer-

kedjenek intézményünkkel, szakmai mun-

kánkkal. Óvodánkból több rendezvényen részt 

vettünk. Online csatornákat használtunk. 

Óvoda - Tehetségtanácsok 
A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

Tagóvodánkban, ebben a tanévben egy tehet-

séggondozó műhely működött. A „Zöldikék” 

tehetséggondozó műhely munkáját Migácsné 

Erdei Gyöngyi Irányította. 
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7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósul-

janak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellen-

őrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az 

éves munkaterv figyelembe vételével, átgondolt pedagó-

giai éves tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek 

meg a napi tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció terüle-

tén érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új módszereknek megfelelően 

 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői felada-

tok értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. 

évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek 

összhangban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. 

Az intézmény teljesítményértékelési rendszerének felül-

vizsgálata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör vo-

natkozásában. 

 

 

Munkánkat a nevelési terv útmutatása szerint végeztük. 

Meghatároztuk hosszabb és rövidebb távú céljainkat, 

melyet a csoportnaplóban rögzítettünk. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szoká-

sokra, magatartásformálásra és hagyományápolásra, 

közös élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, felté-

telekre, feladatokra. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásai-

nak megalapozása, kialakítása, alapvető higiéniai, 

táplálkozási, öltözködési szokások kialakítására töre-

kedtünk. A harmonikus, összerendezett nagy és kis-

mozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesz-

tését szem előtt tartottuk. A mindennapos mozgást 

délelőtti időszakban, szervezett formában végeztük. 

Lehetőség szerint szabadban. Kiemelt helyet kapott a 

második félévben az alapos kézmosás és a higiénés 

szokások fejlesztése. 

 

Napirendünk összeállításánál figyelembe vettük a gye-

rekek szükségleteit szem előtt tartva különböző képes-

ségeik, készségeik fejlesztését. az SNI gyermekek 

ellátása során biztosítottuk az empatikus, elfogadó 

környezetet. A gyermekek ellátását az óvodapedagógu-

sok mellett más szakemberek is végezték. Folyamatos 

volt a tapasztalatcsere. Kiemelten tehetséges gyermek 

ellátása három tehetség műhelyben történt, a mozgás, a 

zene és környezet területén 

 

Arra törekedtünk, hogy cigány gyermekek befogadó 

környezetre találjanak. A szociális beilleszkedés segí-

tése megmutatkozik minden tevékenység tervezése és 

megvalósítása során. Nevelésünk magába foglalja a 

cigány kultúra hagyományápolását. Kompenzáljuk 

nevelésünk során a családi nevelésből adódó hátrányo-

kat, élményekben gazdag tevékenységeket szervezünk. 

 

Intézményi szinten a Pedagógiai Program felülvizsgá-

lata 2018-ban megtörtént. A jogszabályi változásoknak 

megfelelően a pedagógiai programunk, azon belül 

nevelési gyakorlatunk módosításában részt vettünk.  

 

Ebben a tanévben nem volt vezetői és intézményi önér-

tékelés tagóvodánkba 

 

 

Az intézményi önértékelés, összehangolása a pedagó-

giai-szakmai ellenőrzés kritériumrendszerével megtör-

tént, ennek alapján az önértékelések megvalósítása 5 

éves ütemterv szerint történik. E tanévben Szabó Rená-

ta minősítési eljárása a járványügyi helyzet miatt 2020. 

szeptember 18-ra halasztották. 
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A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumen-

tációjának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

Ellenőrzések alkalmaival a dokumentáció vezetése 

megfelelő volt.  

A szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről, fejlesz-

téséről két alkalommal megtörtént. 

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

zati forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám 

támogassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellá-

tást, az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az után-

pótlás biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresé-

se, szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésé-

vel. 

Óvodai csoportok kialakítása az intézményvezetővel 

való egyeztetés alapján történt. Az alkalmazotti létszám 

a törvényi elvárásnak megfelelő. 

 

Tagóvodánkban nincs pályakezdő kolléganő. 

 

 

Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 

„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása” projekt megvalósítása során 

és 

Nemzeti Tehetség Program keretében  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 

megvalósuló „SZÍN-TE-MINDEN, SZINTE MIN-

DEN” c. pályázati projekt (NTP-OTKP-19-0088) meg-

valósítása során az óvoda tárgyi eszközei bővültek. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, peda-

gógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi óvodai csoportban életkoruk-

nak megfelelően. 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön dokumentálásra, 

jelenjenek meg a keresztény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi csoportban. 

A város nevezetességeivel való ismerkedés séták al-

kalmaival. Múzeumlátogatások, kiállítások megtekinté-

se a járványügyi helyzet miatt ebben a nevelési évben 

kevesebb volt a megszokottnál. 

 

A hungaricumok óvodai szinten megjelentek projektek 

feldolgozása alkalmával. 

 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képe-

sek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósul-

jon meg 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való 

részvétel. 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

Kötelező pedagógus továbbképzések a beiskolázási 

tervnek megfelelően teljesülnek. 

 

Szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon, 

konferenciákon lehetőséghez mérten részt vettünk.  

 

Azonos pedagógiai programmal működő óvodák jó 

gyakorlatainak megismerése megvalósult. A megszer-

zett tapasztalatokat eljárásokat a saját nevelési gyakor-

latunkban alkalmazzuk 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőkö-

zösségen belül. 

 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gya-

korlataink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlata-

ink. 

Szakmai napokon és bemutató foglalkozásokon az 

eredményes gyakorlati munka bemutatása, egymás 

munkájának megismerése, szakmai tapasztalatcsere 

történt. E tevékenységbe szívesen kapcsolódunk be. 

 

Nem dokumentáltunk. 

 

 

 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

170 

 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított 

módszerek, gyakorlatok 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gya-

korlataink között 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 

megvalósuló tehetség pályázat megvalósításáról kiad-

vány készül. 

 

Tehetséggondozó műhelyek, szakmai munkaközössé-

gek programjainak akkreditálása. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei 

szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek 

bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdeké-

ben. 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködé-

se feladat orientáltan működjön. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés 

keretében tehetségnapok, szakmai programok, gyakorla-

tok megvalósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

Több szakmai munkaközösség munkájába is bekapcso-

lódtunk érdeklődésünknek megfelelően. 

 

 

Óvodánkba nincs szakmai munkaközösség vezető 

 

 

Óvodánkból Migácsné Erdei Gyöngyi természeti tehet-

séggondozó műhelyt vezet.  

 

Óvodánkból mesterpedagógusként Molnárné Oros 

Csilla lát el szaktanácsadói tevékenységet. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon 

való aktív részvétel 

2019 szeptemberében második alkalommal nyújtottuk 

be pályázatot a „Zöld óvoda” címre, így harmadik 

alkalommal 2022 szeptemberében szükséges benyújta-

ni pályázatunkat 

 

 

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

nek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erőssége-

ket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesüljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele vál-

jon a pedagógusok igényévé. 

Csoportokban történő ellenőrzések, látogatások alkal-

maival megtörtént 

 

A kolléganők portfólió megírásának segítése, minősíté-

sükre való felkészülésük támogatása folyamatos. A 

vezetés az önértékelési tevékenységben irányító és 

megvalósító tevékenységet folytatott. Az önértékelési 

tevékenység során megjelölte a feladatokat, koordinálta 

a tevékenységet, ellenőrizte, segítette a megvalósulást. 

Óvodánkban a tanév folyamán nem volt pedagógus 

önértékelés. Péter Lászlóné és Szendrei Mária önérté-

kelését a következő nevelési évre halasztottuk.  

Óvodánkból Molnárné Oros Csilla vesz részt a BECS 

munkájában. 

Ebben a tanévben nem igényeltünk szaktanácsadói 

segítséget. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetség-
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területen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valameny-

nyi óvodában. 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támo-

gatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

„Zöldikék” természeti tehetséggondozó műhely irányí-

tása Migácsné Erdei Gyöngyi által 10 fő bevonásával. 

 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodape-

dagógusok belső indítatásból érdeklődésük és végzett-

ségüknek megfelelően végzik. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokok-

nak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori felada-

tok ellátása 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalat-

csere váljon rendszeressé. 

Nem volt. 

 

 

Nem volt. 

 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes megva-

lósításával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésé-

vel. 

 Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program célkitű-

zései mentén halad. 

 

 

 

A célok elérése érdekében jól átgondolt, hatékony 

feladat ellátást valósítottunk meg. 

 

8. Gyermekvédelmi munka (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a 

megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: 

 

Gyermekvédelmi felelős neve: Migácsné Erdei Gyöngyi 
Munkáját lelkiismeretesen végezte. Jó kapcsolatot alakítottak ki a társintézményekkel, a kollé-

gákkal.  A gyerekek érdekében több alkalommal vett részt családlátogatásokon. Szükség esetén 

elbeszélgetett a szülőkkel. Ha további gyermekvédelmi intézkedésre volt szükség, azt meg is 

tette. 

Gyermekvédelmi felelős és csoportban dolgozó óvónők kapcsolata mindennapi rendszerességgel 

történik. Egy-egy gyermeket érintő probléma esetében (fejtetvesség, gondozatlanság, délután itt 

felejtették a gyermeket, éhesen érkezett az óvodába, magatartási zavarok stb.) a gyermek óvónő-

jével együtt diszkréten megbeszélték az érintett szülőkkel az adott problémát, s közösen kerestek 

rá megoldást. Együttműködtünk a szociális ellátó intézményekkel, szakemberekkel. 

Folyamatosan tapasztalatokat cseréltünk az óvodai szociális segítő szakemberrel, aki a preven-

ció, segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás céljával hetente két alkalommal jelen volt az óvo-

dánkban. Konzultált óvodapedagógusokkal, szülőkkel, információt, tájékoztatást nyújtott szü-

lőknek ellátásokról, elérhető szolgáltatásokról. Mentális és szociális ügyekben is szívesen segí-

tett mindenkinek. Néhány családlátogatáson is részt vett a gyermekvédelmi felelőssel a gyer-

mekvédelmi esetek feltérképezése érdekében. 

20 gyermekről 32 alkalommal kértek tőlünk jellemzést a gyermekek védelmét ellátó szakembe-

rek.A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak a tanév során 18 alkalommal adatot szolgáltattunk, 

jellemzést készítettünk, 15 veszélyeztetett gyermek alapellátásának, és védelembe vételének fe-
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lülvizsgálata végett.A Gyámügyi Osztály 10 védelembe vett gyermek felülvizsgálatához kért 

jellemzést. 

A Gyámhatóságon egy alkalommal egy gyermek veszélyeztetése miatt volt jelen a tagóvoda ve-

zető az óvodapedagógussal. 

A Karcagi Rendőrkapitányság egy testvérpárról kért információt kiskorúak veszélyeztetése mi-

att.A Heves Megyei rendőrkapitányság írásban kért jellemzést egy alkalommal a nevelésbe vett 

testvérpár ügyében kiskorúak veszélyeztetése nyomozása miatt. Őket a nevelőszülők visszaad-

ták, új családba kerültek. 

Tanév végére 3 nevelésbe vett gyermekünk maradt az óvodában, akiket családjukból kiemeltek a 

gyermekek súlyos, tartós elhanyagolása, veszélyeztetettsége miatt.  

Két GYÁM ellátogatott az óvodánkba a kiscsoportos és nagycsoportos nevelésbe vett gyerme-

kekről konzultációra. 

Családlátogatások száma óvodai szinten 9 alkalommal történt szeptemberben és májusban, a 

megszokottnál jóval kevesebb volt a világjárvány miatt. 17 gyermeket látogattunk meg. 

A veszélyhelyzet idején a rendkívüli szünetben tett intézkedések 2021 március 8-április 19 kö-

zött: ügyeleti ellátásban 5 fő gyermekünk részesült óvodánkban, 46 fő igényelte elvitelre a há-

romszori étkezést. 

Óvodai étkezést igénylők száma óvodai ügyeleti ellátás keretében: 5 fő   

Óvodai étkezést igénylők száma óvodai ügyeleti ellátás nélkül, óvodából történő elvitellel: 46 fő. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

A cigány kisebbségi nevelés intézményünkben magyar nyelven folyik. Célunk a kisebbségi iden-

titástudat kialakítása és fejlesztése. Feladatunk a nemzetiségi kultúra, a hagyomány átadása, to-

vábbadása, népi énekek, mondókák, mesék, versek átörökítése. Októberben 69 fő, május 31-én 

71 fő a cigány gyermekek létszáma. Sajnos egyre kevesebb a fellelhető cigány művész, aki a 

kultúra átörökítését segítené. Tagóvodánk egy speciális helyzetben lévő óvoda. Földrajzi elhe-

lyezkedéséből adódóan csak cigány származású gyermekeket nevelünk, melyek közül nagyon 

magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. A hátránykompenzáció, az esélyte-

remtés kiemelkedő feladata nevelésünknek, és pedagógiai programunknak. Arra törekszünk, 

hogy minden gyermekünk érzelmi biztonságban, szeretetteljes motivált légkörben érezhesse ma-

gát, és színes, változatos programokkal, aktív tapasztalatszerzéssel bővítse ismereteit. Nagy 

hangsúlyt fektettünk a felkínált tevékenységekhez a kellő motivációra, differenciált feladathely-

zetekre, az egyéni bánásmód alkalmazására, szocializációs készségek fejlesztésére. „Az elfoga-

dás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá a virággá 

váljon, amivé fejlődni képes.”(Thomas Gordon) 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

B G Beszédfogyatékos Homoki Judit 4 ó 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

Bakó Gergő fejlesztését a Napsugár csoportban Farkas Jánosné és Péter Lászlóné végezte, to-

vábbá Homoki Judit gyógypedagógus foglalkozott vele heti négy órában. Az illetékes Szakértői 

Bizottság szakértői véleményében meghatározott diagnózis és javaslat alapján készültek a fej-

lesztés rövidtávú tervei. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati intézményekkel megfelelő 
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volt.  A szakértői és kontrollvizsgálatok, tanácsadás minden esetben, rendben megtörtént. Az 

óvodapedagógusok a gyógypedagógussal jó kapcsolatot ápolnak. Egymást tájékoztatják a gyere-

kek fejlődéséről. Az együttműködés a családokkal megfelelő. 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

G D A 
Tanulási nehézség veszélyezte-

tett 
Molnárné Oros Csilla 1 ó 

P R 
Tanulási, beilleszkedési, maga-

tartási, nehézség veszélyeztetett 
Molnárné Oros Csilla 1 ó 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

Palotai Regina és Gönczi Dániel Armandó fejlesztését a Napsugár csoportban Farkas Jánosné és 

Péter Lászlóné végezte, továbbá Molnárné Oros Csilla fejlesztőpedagógus foglalkozott vele heti 

egy órában. 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

Tisztasági vizsgálat 3 alkalommal történt védőnő által. 

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.)(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

A tartásjavító tornát más szakember hiányában minden óvodapedagógus saját csoportjában a 

mozgás tevékenységbe ágyazva végezte. Nagy hangsúlyt fektettünk a gerinc és lábtorna gyakor-

latok helyes végzésére. Felhívtuk a szülők figyelmét a megfelelő lábbeli, váltócipő használatának 

fontosságára.  

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Vezetői Szakmai Munkaközösség: 1 fő A felsorolt munkaközösségek munkájába 

ebben a nevelési évben online csatornák segít-

ségével kapcsolódtunk be. A szakmai munka-

közösségek tevékenysége alatt a szakmai 

kapcsolatok erősödtek. 

A munkaközösségek által szervezett rendez-

vények szervezésébe, lebonyolításába tagóvo-

dai szinten aktív részesei lehettünk. 

Lépésről-lépésre Szakmai Munkaközös-

ség: 
3 fő 

Gyermekvédelmi Szakmai Munkakö-

zösség: 
1 fő 

Testnevelés-Gyógytestnevelés Szakmai 

Munkaközösség: 
1 fő 

Környezeti nevelés Szakmai Munkakö-

zösség: 
2 fő 

Mese-varázs Szakmai Munkaközösség: 2 fő 

„Kerek Erdő” Szakmai Munkaközösség: 2 fő 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

 

Óvodánkból tagjai: Farkas Jánosné, Szabó Renáta, Szendrei Mária 

E nevelési évben a kórus tevékenysége szünetelt. 

 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 

 

Óvodánkból nincs tagja a néptánc együttesnek. 
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15. Szakirányú végzettségek hasznosulása  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: Molnárné Oros Csilla fejlesztőpedagógiai tevékenységet e nevelési évben saját cso-

portjában végzett. Továbbá komplex fejlesztő foglalkozásokat szervezett BTMN-es gyerekek 

számára.  Péter Lászlóné Kisgyermekkori befogadó pedagógiai tevékenységét kamatoztatta 

óvodai rendezvényeinken.   

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: 

Migácsné Erdei Gyöngyi természeti tehetséggondozó műhelyének vezetését nagy lelkesedéssel 

végezte. Céljait, feladatait a pedagógiai programunkból a kiemelten tehetséges gyerekek ellátását 

a környezetnevelési elveket és a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét követve határozta meg. Él-

ményekre, ismeretekre, tapasztalatokra, műveletekre épülő képességfejlesztéssel gazdagította a 

gyerekek tevékenységét.„Zöldikék” környezeti tehetséggondozó műhely Migácsné Erdei Gyön-

gyi vezetésével a„SZÍN-TE-MINDEN, SZINTE MINDEN”program megvalósítását fejezte be. A 

járványügyi helyzet miatt a projekt megvalósításának határideje 2020.12.31-re módosult.  

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 

Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

Ebben a tanévben nem 

vállaltunk bemutatót 
   

 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

Ebben a tanévben nem 

vállaltunk bemutatót 
   

 

 
18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 

Péter Lászlóné és Szendrei Mária pedagógus önértékelését a következő tanévre halasztottuk. 

 

19. Pályázatok  

 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs közne-

velési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” elnevezésű kiemelt uniós projekt megva-

lósításában részt vesz: Molnárné Oros Csilla és Péter Lászlóné. Az „Esélyteremtő óvoda" projekt 

célja, hogy országszerte közösen létrehozzunk egy olyan intézményhálózatot, melynek tagjai az 

esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek azokat más óvodákkal 

is megismertetni. Mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a 

társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. A projekttel kapcsolatos programok a 

2019/20 tanév folyamán továbbra is: 

- havonta csoportos találkozók 

- havonta egyéni intézményi látogatások 
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Személyi feltételünket javítja 1 fő roma dajka, Gaál István Sándorné 2017. március 1-től történő 

alkalmazása az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosító számú Óvodai esélyteremtő intézményfej-

lesztési program és eszközrendszer „Esélyteremtő Óvoda” elnevezésű kiemelt projekten belül. E 

tanévben továbbra is segíti munkánkat. 2020. július 1-től november 30-ig meghosszabbították.  

Cselekvési terv készült, melynek témája az Egészséges életmódra nevelés. Kulturális programon 

vettek részt a gyermekek: 2019.10.16. 45 gyermek, Az aranyszőrű bárány című színházi előadást 

látták Karcagon, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár mozi termében. 

Gyermeki fejlődés nyomon követése két alkalommal történt. Elkészültek a beszámolók a III. és a 

IV. negyedévről. Fejlesztési terv készült a következő három évre vonatkozólag. A járványügyi 

helyzet miatt a projekt megvalósításának határideje 2020. november 30-ra módosult. Az elma-

radt programon, 2020.09.10-én a HolddalaNap zenekar előadásán vehettünk részt. 2020. novem-

ber 30-án volt az „Esélyteremtő Óvoda” projekt Online Zárókonferenciája 

 

NTP-OTKP-19 pályázatok 

„Zöldikék” környezeti tehetséggondozó műhely Migácsné Erdei Gyöngyi vezetésével a„SZÍN-

TE-MINDEN, SZINTE MINDEN”programot valósította meg. 

A járványügyi helyzet miatt a projekt megvalósításának határideje 2020.12.31-re módosult.  

 

Célok megvalósítása: 
A pályázat célja:  

- A színelmélet feldolgozása mentén komplex gyermeki látásmód fejlesztése, környezeti ta-

pasztalatok, felfedezések általi ismeretbővítés megvalósítása. 

- A színhatások érzelmi asszociációival a természethez való érzelmi viszonyulás erősítése.  

- Városunk környezeti értékei mellett a vidékünkhöz közvetlenül kapcsolódó növény-állatvilág 

felfedeztetése az időjárással, évszakokkal összefüggő változások ok-okozati viszonyának fel-

tárásával, a zöld jeles napok tartalmához való kapcsolódással, a színkör „színes szemüvegén” 

keresztül megvalósuló komplex tehetséggondozás. 

 

Program megvalósulása:  

A világjárvány miatt a pályázati programból a kirándulásokat 2020 őszére kellett halasztanunk. 

A járványügyi szigorító intézkedésektől tartva valamennyi kirándulást szeptemberre szerveztük. 

 
Megvalósított tevékenységek dátum Résztvevők száma 

Látogatás a Tiszamenti Regionális Vízművekhez 2020.09.08. 
10 fő gyerek 

5 fő felnőtt 

Kirándulás Hortobágyra 2020.09.11. 
10 fő gyerek 

5 fő felnőtt 

Látogatás a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

hulladék feldolgozójába 
2020.09.15. 

10 fő gyerek 

5 fő felnőtt 

Kirándulás a Tiszafüredi Tiszavirág tanösvényre és a Tiszaigari 

Arborétumba 
2020.09.16. 

10 fő gyerek 

5 fő felnőtt 

Kirándulás Poroszlóra az Ökocentrumba 2020.09.25. 
10 fő gyerek 

5 fő felnőtt 

 

Eredményesség: 

 

A pályázat tartalmát sikeresen megvalósítottuk, a projektet bemutató programfüzet és a beszá-

moló elkészült. 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

A Déryné Kulturális Központ által 

szervezett Csiga-Biga Palota me-

semondó verseny  

Lakatos Dzsenifer ezüst minősítés 
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20. Belső ellenőrzések tapasztalatai ( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 

 

Mindegyik csoportban folyamatosan történt. A dokumentáció megfelelő volt. A fejlesztési lapok 

alapos gyermekismeretről tanúskodtak. A csoportban az óvónők – dajkák összhangban dolgoz-

tak, ami maximálisan szolgálta a csoportok szokásrendszerének kialakítását. Az óvónők a cso-

portokban, összhangban, egymást kiegészítve tudtak együtt dolgozni. A nevelő munkába a daj-

kákat is bevonják. Különböző csoportrendezvények, ünnepségek alkalmaival mindig színvonala-

san készítették fel a gyerekeket az óvónők. 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

Célmeghatározás (javaslat): 

 

Fejlesztési célok: 

 A tevékenységközpontok tárgyi feltétele bővüljön. 

 A szocializációt elősegítő funkciótáblák alkalmazása valósuljon meg. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás, kommunikációs csatornák erősödjenek.  

 Az azonos programmal működő óvodákkal történő kapcsolattartás, közös programok bővül-

jenek.  

 Valósuljon meg az egymástól való tanulás.  

 Más intézményekkel való kommunikációs csatorna keresése. 

 „Esélyteremtő óvoda” projekt keretében széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése 

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 

Nem volt szükség intézkedési terv készítésére. 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  

Célunk a gyerekek életkorának, fejlettségének megfelelő tevékenységek szervezése. Mi-

nél több lehetőséget biztosítunk a mozgásra, az udvaron való tartózkodásra. Az udvaron 

sok- sok mozgásos tevékenységet szervezünk. Rossz idő esetén a folyosó adta lehetősé-

geket maximálisan kihasználjuk.   
 

 

Karcag, 2021. július 12. 

 

         

         Molnárné Oros Csilla 

         tagóvoda vezető  
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Kép galéria 
 

2020.09.08. Látogatás a Tiszamenti Regionális Vízművekhez 

NTP-OTKP-19 pályázat 

 

           
 

2020.09.10-én a HolddalaNap zenekar előadásán 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda projekt 

 

           
 

2020.09.11. Kirándulás Hortobágyra 

NTP-OTKP-19 pályázat 
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2020.09.15. 

Látogatás a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató hulladék feldolgozójába 

NTP-OTKP-19 pályázat 

 

           
 

2020.09.16. Kirándulás a Tiszafüredi Tiszavirág tanösvényre és a Tiszaigari Arborétumba 

NTP-OTKP-19 pályázat 
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2020.09.24. Ügyeskedj a kerékpároddal! 

 

         

 
 

2020.09.25. Kirándulás Poroszlóra az Ökocentrumba 

NTP-OTKP-19 pályázat 

 

           
 

2020.10.07. Barangoló 
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2020.10.14. „Kelj fel Jancsi” játékos sorverseny 

 

            
 

2020.10.28. 

 „Ez a nap más, mint a többi” Kiscsoportosok köszöntése 

 

            
 

Ősz 
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2020.12.04. Mikulás  

 

           
 

2020.12.18. Advent, Karácsony 

 

           
 

Tél 
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2021.02.25. Farsang 

 

           
 

 

 

Tavasz 

 

           
 

2021.04.26. „Játszd újra” kreatív alkotó kiállítás 
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Csiga-biga 2021.05.04. mesemondó verseny 

 

           
 

 

 

2021.05.28. Évzáró, ballagás 
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2021.06.02. Gyermeknap 

 

          
 

 

 

 

 

 

2021.06. Nyári élet 

 

           
 

 

 

 

2021.07.13. Legszebb konyhakert pályázat 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kuthen óvoda 
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1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült peda-

gógusok felkészülésének támogatása. 

Nem volt óvodapedagógus, aki részt vett minősítési vizsgán, 

minősítési eljárásban. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzé-

sekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

Nem volt szakmai ellenőrzés.  

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

Kovácsné Lovász Erika óvodapedagógus szerepelt az öt éves 

ütemtervben, de az önértékelése elmaradt a kialakult pandémia 

miatt.  

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok el-

látása  

2021. Megyei Tavaszi Pedagógiai napok keretén belül online 

szakmai bemutatót tartott Balajtiné Sütő Margit és Galsi-Nagy 

Andrea 2021.04.21.-én melynek címe: A mese varázsa az 

együttnevelésben.  

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ 

feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

 

2020 őszén, kontakt órákon, szakmai fórumokon és záró konfe-

rencián vettünk részt. 

A Szakmai fórum helyszínét biztosítottuk óvodánkban. 

Gyermekekkel színházlátogatáson voltunk. 

Önértékelés alapján: 

 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített mérési eredményeik  

 

A gyermekek megfigyelése alapján egyéni mérő, értékelő, fej-

lesztő lapot vezetünk, mely segített abban, hogy megismerjük a 

gyermekek fejlettségét, egyéni képességeit. A fejlesztésre szoru-

ló gyermekeket vizsgálatra, felül vizsgálatra terjesztettük fel. 

Így óvodai szinten 4 SNI és 3 BTMN óvodásunk részesült külön 

fejlesztésben. A tehetségígéretes gyermekeket a csoportos óvo-

dapedagógus beajánlotta a tehetségműhelyekbe. Négy tehet-

ségműhelyben tevékenykedtek. Vizuális tehetség műhelyben:8 

fő, Zenei tehetségműhelyben 9 fő, Anyanyelvi tehetségműhely-

ben 6 fő, Mozgásos (néptánc) tehetségműhelyben pedig 13 fő.   

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 

Az előírtak szerint megvalósultak a vezetői ellenőrzések, me-

lyeket az Ellenőrzési naplóban és a csoportnaplókban is rögzí-

tettem. A kialakult vírushelyzet miatt még nagyobb figyelmet 

fordítottunk a folyamatos fertőtlenítő takarításra, az Eljárás-

rendben előírt szabályok betartására, betartatására. 

 

Működési terv megvalósulása  

 

 
Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 
Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje igen 

 

 

A kialakult vírushelyzet miatt Magyaror-

szág Kormánya 2021. március.08-tól 

2021.április.19.-ig rendkívüli szünetet 

rendelt el, így óvodánk is ez idő alatt 

ügyeletet biztosított a gyermekek számá-

ra.  

Szünetek nem   

 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 
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 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

Tagintézményi 

Ideje 2021.szeptember.07 2021. szeptember.14 

Témája 

A nevelési év feladatainak, programjainak 

megbeszélése. Munkaköri leírások átbeszélése, 

napi feladatok ellátásának konkretizálása. 

A feladatokhoz kapcsolódó kompetenciák, 

együttműködések, attitűdök meghatározása, 

elvárások megfogalmazása. Az ellenőrzési 

szempontok ismertetése. 

 

 

 

 

 

 

A kiscsoportos gyermekek szüleinek tartot-

tunk tagintézmény szintű szülői értekezletet, 

majd azt követően (a vírushelyzetre való te-

kintettel) az óvoda udvarán csoportonkénti 

megbeszélést.  

Beszokatás, és tapasztalatai. 

 

Óvodánk házirendjének, Pedagógiai Program-

jának ismertetése.  

Nevelési évünk rendezvényei, programjai.  

 

Általános tájékoztatás hitéletre nevelésről, 

melyet a hitoktatók tartottak. 

A kialakult vírus helyzet miatt zárt facebook 

csoport hoztunk létre, melynek szinte az ösz-

szes szülő tagja lett. Ezáltal tudtunk napi kap-

csolatban maradni. 

Résztvevői 19 fő 24 fő (kiscsop. szülő)+52 

Felelős Balajtiné Sütő Margit Balajtiné Sütő Margit 

 

 

Megvalósítás 

 

 

Óvodánk minden dolgozója részt vett az érte-

kezleten. Megbeszéltük az előttünk álló felada-

tokat, azok felelőseit, teendőinket.  A kialakult 

vírus helyzethez igazodva online és kiscsopor-

tos (udvaron) megbeszéléseket tartottunk, mely 

folyamatos volt.  

Vendégeink voltak a Nagykun Református 

Általános Iskola és a Szent Pál Marista Álta-

lános Iskola képviselői, akik a hitoktatás lehe-

tőségeiről szóltak. 

 

Pedagógiai Programunk lényeges elemeinek, 

és a házirendünk ismertetése.  Tájékoztatás a 

nevelési év feladatairól és programjairól. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

  

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20. 

október 23. 

 

Balajtiné Sütő 

Margit 

Óvodapedagógusok 

 

Nemzeti ünnepeinkről a csoportok, hagyományaikat figye-

lembe véve emlékeztek meg. Óvodásaink életkoruknak 

megfelelő dalokkal, versekkel, tablókészítéssel, Nemzeti 

színű zászlónk kitűzésével.  A március.15.-ei ünnepről a 

pandémia miatt nem emlékeztünk meg. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 

Ünnep megnevezé-

se, időpontja 
Felelős/ résztvevők köre Időpont Megvalósítás 

Madarak- Fák napja 

a program azonos 

SZIM óvodával 

 

Balajtiné Sütő Margit 

óvodapedagógusok nagy-

csoportos gyermekek 

2021.május.11 

A kialakult vírushelyzet miatt a két 

tagóvoda azonos napon, de külön 

helyszínen emlékezett meg a Mada-

rak- Fák napjáról. Természettel kap-

csolatos játékokat, tevékenységeket 

ajánlottunk óvodás gyermekeink szá-

mára. 

 

Tagóvoda rendezvénye 

 

Rendezvény megne-

vezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

 

„Csipet csapat” 

Kiscsoportos gyerme-

kek köszöntése 

Balajtiné Sütő Margit 

Óvodapedagógusok 

 

2020.október.13 

Az újonnan érkező és a kiscsoportos 

gyermekek köszöntését óvodaszinten 

valósítottuk meg. A nagyobb gyerme-

kek műsorral készültek, majd kézműves 

tevékenységeket ajánlottunk fel a kis-

csoportos gyermekeknek. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

Zöld jeles 

napokról 

való meg-

emlékezés 

Autómentes világnap 

Állatok világnapja 

Víz világnapja 

Föld világnapja 

Madarak és fák napja 

Környezetvédelmi 

világnap 

  

 

 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsolatos 

hagyományok 

Felelős  

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus Az ünnepelteket kedvenc versével, dalával, meséjé-

vel köszöntöttük.  Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 

 
Mikulás várás Óvodapedagógus 

Csoportonként valósult meg,hangulatos ünnepi 

műsorral készültek a gyermekek. 

 

 
Advent  Karácsony Óvodapedagógus 

Az Adventi időszakban folyamatosan készülődtünk, 

ráhangolódtunk az ünnepre. Adventi koszorút készí-

tettünk, feldíszítettük az óvoda helyiségeit, ajándé-

kot készítettünk a szülőknek.  

 
Farsang Óvodapedagógus 

Csoportonként, a gyermekek jelmezbe öltözve, 

vidám játékokkal, mókázással búcsúztatták a telet. 

 
Gyermeknap Óvodapedagógus 

Óvoda szintű játékos délelőttel kedveskedtünk a 

gyermekeknek. 

 

Anyák napja Óvodapedagógus 

Anyák napi verset tanultak, ajándékokat készítettek 

óvodásaink, melyekkel otthon köszöntötték fel az 

édesanyjukat. 

 

Évzáró Óvodapedagógus 

Csoportonként az óvoda udvarán, szülők jelenlété-

ben került megrendezésre az évzáró, ahol műsorral 

zártuk a nevelési évet és elbúcsúztattuk az iskolába 

menő gyermekeket. 
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Hulladék- 

csökkentés hete 

Sántháné Karászi Julian-

na 

Óvodapedagógusok 

2020.novem- 

ber. 

21-29 

Az óvodapedagógusok 

olyan tevékenységekben 

vonták be a gyermekeket, 

amelyek a hulladék újra 

hasznosításáról, annak 

fontosságáról szólt. 

 
Autómentes világnap 

 
Óvodapedagógusok 

2020.szeptem-

ber.22 

„Bringa tanoda” óvoda 

udvarán akadálypálya 

felállítása 

 
Állatok világnapja 

 
Óvodapedagógusok 2020.október 

Mindegyik csoportban 

projekt feldolgozásban 

ismerkedtek a gyermekek 

az állatokkal. 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

Föld napja 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodapedagógusok 

 

2021.március. 

22 

 

2021.április. 22 

 

2021.június.06 

Csoportonként megemlé-

kezés a témához kapcsoló-

dó játékokkal 

 

 

Intézményi rendezvények 

 

 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi 

rendezvények                   Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

(gyermekek – szü-

lők) 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

Földi-Nagy Anna 

 

2021. október.14 

 

 

 

 

 

A Testnevelés 

munkaközösség 

által összeállított 

játékos feladatok-

kal, 

nagycsoportos 

óvodásaink két 

csapata verseny-

zett egymással. 

26 gyermek 

6 óvodapedagógus 

„Ovigála”     

Aprólábak  

Néptánc gála 

    

„Játszd újra „kreatív 

alkotó kiállítás 

Nagyné Pusztai Tünde 

 

Óvodapedagógusok 

2021. április 

A gyermekek 

által, hulladékok-

ból készített játé-

kokat, tárgyakat, 

az óvodánk fej-

lesztő szobájában 

állítottuk ki. 

50 fő gyermek 
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„Ügyeskedj a kerék-

pároddal!” 

 

 

Játék nap 

Sántháné Karászi Juli-

anna 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

2020. szeptember 

Óvodai szintű 

rendezvényünk 

volt, melyen a 

gyermekek kerék-

párokkal ügyes-

kedhettek, külön-

böző nehézségű 

pályákon. Prog-

ramunkat összekö-

töttük a játéknap-

pal. Ez alkalom-

mal az óvodape-

dagógusok által 

tartott kézműves 

műhelyeken ve-

hettek részt. 

70 gyermek és az óvo-

da nevelőközössége 

Pedagógus napi 

ünnepség 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 

 

Nagyné Pusztai Tünde 

2021.június.25 

Két óvodapedagó-

gus kolléganő 

vonult nyugdíjba. 

Az ők köszöntésé-

re állították össze 

és tanították meg 

az ünnepi műsort 

a feladat felelősei 

a gyermekeknek. 

10 fő gyermek és óvo-

dánk nevelőközössége 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

 

 

 

 

 

 

 

  Sajnos a kialakult vírushelyzet 

nem tette lehetővé nyílt napok 

szervezését. De mind az öt 

csoportnak sikerült online zárt 

csoportot létrehozni, amelyek-

nek szinte mindegyik szülő 

tagja lett. Itt tájékoztattuk a 

szülőket a rendezvényeinkről, 

programjainkról, fényképeket, 

videókat osztottunk meg. 

Betartva az ehhez rendelt 

szabályokat.   

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás 
Résztvevők 

száma Intézményi rendezvények           Felelős 

„Sportolj velünk!” sportág 

népszerűsítő családi délután 

Szakmai megva-

lósító: Balajtiné 

Sütő Margit 

2021.július.7 

 

 

 

 

 

 

 

Akácliget Fürdőben 8 sportág be-

mutatása szakosztályvezetőkkel, 

edzőkkel, igazolt sportolókkal, 

óvodás gyermekek bevonásával. 

Egészséges táplálkozással kapcsola-

tos gyermekorvos által tartott elő-

adás, ortopéd szűrővizsgálat.  Rajz-

kiállítás. 

301 fő 
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Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

2021.június.15 

 

„Legszebb konyhakert!” városi 

díjátadó ünnepség 
 

2 fő gyermek 

2fő óvodapedagógus 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 

 Személyi feltételek, változások: 

A nevelési évet teljes dolgozói létszámmal kezdtük. 2020 decemberében Földi-Nagy Anna, 

megkezdte nyugdíjas évei előtti felmentési idejét. A gyermekek létszámát figyelembe véve, 2021 

januárjától az ő helyére ment át Szabó Lajosné a Nyuszi csoportból majd 2021 márciusától ő is 

megkezdte felmentési idejét. 2021 áprilisában érkezett Lázárné Popovics Anikó óvodapedagógus 

a Maci csoportba Kapitányné Zsurzsucz Andrea párja lett.  

2021 márciustól közcélú foglalkoztatottak száma bővült, Lázókné Fátyol Nikoletta jött óvodánk-

ba. 2021 májusában Szappanos Attiláné közcélú foglalkoztatott távozott, helyette Farkas Vilma 

érkezett. 

 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, 

ha igen miért és hogyan: 

Változás történt az óvodapedagógusok csoportbeosztásában.  A Nyuszi csoportban folyamatosan 

csökkent a délutáni gyermeklétszám így, amikor Földi- Nagy Anna megkezdte felmentési idejét 

a Maci csoportból, Szabó Lajosné ment át az ő helyére.  

 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem mi-

ért: 

A nevelési évben tervezett rendezvényeink, programjaink megvalósultak, bár a vírushelyzet mi-

att nem a megszokott rend szerint. A helyzethez alkalmazkodva, igyekeztünk átszervezni, más 

módon megvalósítani terveinket.  

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

A mindennapi nevelőmunkánkhoz szükséges tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak vol-

tak. Óvodánk tiszta, esztétikus, biztonságosan működő. A vizuális tevékenységekhez szükséges 

eszközök beszerzése folyamatos volt, ezáltal biztosítva voltak a gyermekek tevékenységeihez 

szükséges anyagok.   Az udvari játékok bővítése, balesetmentesítése, az új játék és gumilapok 

vásárlása nagy örömünkre szolgált. Az ipari mosogatógép pedig nagyban megkönnyíti a dajka 

nénik munkáját, még jobb munkafeltételeket biztosítva ezzel.  

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

20 db ágynemű garnitúra 

20 db lepedő 

2 db nagy lábtörlő 

5db levesmerő kanál 

20 db tál 

könyvek 

hangosító 

gyermek néptáncruhák 

felnőtt néptáncruhák 

fényképezőgép 

1 db televízió 
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20 db terítő 

150 db mély tányér 

150 db lapos tányér 

150 db kis tányér 

15 db ételmintás üveg 

1 db szeletelőgép 

40 db levesestál 

1 db nagy szemetes 

5 db kicsi szemetes 

1 db érintésmentes kézfertőtlenítő 

orr- száj maszk 

2 db ventilátor 

balesetmentesítő gumilapok udvarijátékok alá 

ipari mosogatógép 

Oklahoma 6 funkciós mászótorony  

vizuális tevékenységekhez 

eszközök 

rajztábla 

 

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Udvari játék telepítése 

Gumilapok lerakása 

Fertőtlenítő, tisztasági takarítás 

  

 

5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

 Akkreditált tanfolyam: 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés 

időpontja 
Tanfolyam megnevezése 

Képzési 

hely 

Képzés szer-

vezője 

Balajtiné Sütő 

Margit 
10 óra 2021.04.14 

Intézményvezetők felkészítése 

az intézményi önértékeléshez és 

az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzéshez kapcsolódó fel-

adatok ellátására 

Online 
Szolnoki 

POK 

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

EFOP 3.1.3  

Szakmai Fórum 

MIEO Kuthen úti óvodája  

2020.09.30 

2020.10.22 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Szabó Lajosné 

Nagyné Pusztai Tünde 

Vadainé Boros Beáta 

EFOP 3.1.3 

Mentálhigiéné kontaktnap 

MIEO Kuthen úti óvodája 

2020.09.03 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

Sántháné Karászi Julianna 

Kovácsné Lovász Erika 

Dr. Kozákné Győző Erika 

Galsi-Nagy Andrea 

Földi-Nagy Anna 

EFOP 3.1.3 

Környezeti kontaktnap 

 

MIEO Kuthen úti óvodája 

2020.09.08 

Balajtiné Sütő Margit 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

EFOP 3.1.3  

Zárókonferencia 

MIEO Kuthen úti óvodája 

online 

2020.11.30 
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 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény megneve-

zése 

Szervezője Helyszíne 

Nagyné Pusztai Tünde 
2021.04.21 

 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: A mese varázsa 

az együttnevelésben 

Szolnoki POK 

MIEO Kuthen úti 

óvodája 

online 

Nagyné Pusztai Tünde 
2021.04.20 

 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: Mese feldolgozá-

sa másképp 
Szolnoki POK 

Cegléd 

Széchenyi Úti 

Óvoda 

online 

Sántháné Karászi Juli-

anna 

 

2021.04.21 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: A mese varázsa 

az együttnevelésben 

Szolnoki POK 

MIEO Kuthen úti 

óvodája 

online 

Galsi-Nagy Andrea 2021.04.20 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: Dudoló zenei 

tehetségműhely-Tavaszi 

ritmusok 

Szolnoki POK 

MIEO Jókai úti 

óvodája 

online 

Kapitányné Zsurzsucz 

Andrea 
2021.04.22 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: „Bimbó serken, 

rügy kipattan” 

projektzáró foglalkozás 

Szolnoki POK 

MIEO Táncsics 

krt. 19 óvodája 

online 

Kovácsné Lovász Erika 2021.04.21 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: A mese varázsa 

az együttnevelésben 

Szolnoki POK 

MIEO Kuthen úti 

óvodája 

online 

Dr. Kozákné Győző 

Erika 

 

202.04.23 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: „Földforgatók” - 

talajvizsgálat 

Szolnoki POK 

MIEO Gépgyár úti 

SZIM óvodája 

online 

Vadainé Boros Beáta 2021.04.22 

Tavaszi Pedagógiai 

napok: „Bimbó serken, 

rügy kipattan” 

projektzáró foglalkozás 

Szolnoki POK 

MIEO Táncsics 

krt. 19 óvodája 

online 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kiala-

kítása, intézményi jó gyakorlatok 

intézményen belüli átadása, egy-

mástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása 

 

A tagóvodák által szervezett szakmai napokon, bemutató 

foglalkozásokon, különböző rendezvényeken érdeklődé-

sünknek megfelelőn részt vettünk. Konzultáltunk, ta-

pasztalatokat cseréltünk. 

Megismertük egymás jó gyakorlatait. 

Szakmai műhelyekben aktív bekapcsolódtunk, ötlete-

inkkel segítettük a műhelyek munkáját. Az intézményi 

rendezvények szervezésében összehangoltuk a feladato-

kat, a megvalósításukban aktívan részt vettünk. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az 

óvoda pedagógiai munkájának 

szakszerű ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, visz-

szajelzések fogadása. 

A Pandémia miatt Magyarország Kormánya által kihir-

detett vészhelyzet, teljesen megváltoztatta eddigi óvodai 

életünket. Az Eljárásrendben leírt szabályokhoz igazod-

va több alkalommal, hosszabb ideig nem léphettek be az 

óvoda épületébe a szülők. Ebben az időszakban a napi 

kapcsolatot nem tudtuk ápolni. Viszont mind az öt cso-

port létre hozta az online zárt csoportját, melynek majd-
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nem az összes szülő tagja lett. Ez lehetővé tette, hogy 

továbbra is megmaradjon a jó partneri kapcsolatunk és 

naprakészen tudtuk tájékoztatni a szülőket gyermekük-

kel kapcsolatosan.  

Egyéni konzultációra is igényt tartottak a szülők szemé-

lyesen, illetve telefonon. Az óvoda bejárati ajtaján, fo-

lyosóján, a csoportszobák faliújságján tájékoztattuk a 

szülőket az óvoda életéről, aktualitásokról. Két alka-

lommal tájékoztatást nyújtottunk gyermekük fejlődésé-

vel kapcsolatosan. Az ekkor felmerülő kérdésekre vála-

szoltunk, javaslatokat adtunk. A segítségre szoruló csa-

ládokat, óvodánk gyermekvédelmi felelőse és a szociális 

munkatársunk segítette. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megál-

lapodás alapján Közösségi szolgá-

lat megszervezése középiskolás 

diákok számára. 

A közösségi szolgálatot ebben a nevelési évben a nyári 

időszakban több diák teljesítette, illetve teljesíti jelenleg 

is. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tag-

iskola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel Fe-

renc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Kato-

likus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beil-

leszkedés segítése. Eredményes, 

tartalmas szakmai kapcsolat kiala-

kítása. A pedagógiai módszerek, 

eljárások összehangolása. 

Óvodásaink a város különböző iskoláiban kezdik meg 

tanulmányaikat.  

A kialakult vírushelyzet miatt ebben a nevelési évben 

kevésbé tudtunk bekapcsolódni egymás rendezvényei-

ben. De a média által tudtunk tájékozódni egymás mun-

kájáról. 

 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő 

munkájának megismertetése. 

Rendezvényeinkről, Szakmai napunkról és a bemutató 

foglalkozásainkról értesítést, meghívót küldünk.  

Városi rendezvényeket lehetőségeink szerint látogatjuk. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavarral, 

magatartásproblémával küzdő 

gyermekek fejlesztése, illetve szá-

mukra a legmegfelelőbb iskolatí-

pus megválasztása. Pszichológus 

által gyerekeknek és szülőknek 

tanácsadás. Óvodapszihológussal 

való együttműködése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

Az 5. életévüket betöltött gyermekek képességvizsgála-

ta, a kiscsoportos gyermekek KOFA szűrővizsgálata 

megvalósult. A felterjesztett gyermekek vizsgálata meg-

történt, bár a vírushelyzet miatt voltak időpontváltozá-

sok.  

 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság 

Székhely Intézmé-

nye 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

ellátása az óvodában a szakértői 

vélemény alapján. Annak meghatá-

rozása, hogy mely nevelési – okta-

tási intézményben nyerjen felvételt 

a gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

A Bizottság által vizsgált gyermekekről szakvéleményt 

kapunk, módszertani ajánlást fejlesztésükhöz. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességé-

nek szakmai támogatása. A to-

vábbképzések alkalmával pedagó-

giai módszerek, eljárások átadása, 

elsajátítása. Tudásmegosztás meg-

valósítása Köznevelési fejleszté-

sekről tájékozódás, bekapcsolódás. 

A POK által szervezett online továbbképzésekről, ren-

dezvényekről rendszeres tájékoztatást kaptunk, melye-

ken lehetőségeinkhez mérten részt vettünk. 

 Együttműködésünk magas színvonalú.  

 

Óvodák – Családse-

gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrá-

nyos és veszélyeztetett helyzetben 

élő családok, gyermekek érdekei-

nek képviselete, segítése. 

Óvodásaink nagy százaléka hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű mely megkívánja a folyamatos kap-

csolattartást.   Több gyermek esetében kértek óvodai 

jelzést, véleményt. Szükség esetén tanácsoltuk a szülők-
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nek, hogy vegyék igényben a Családsegítő Központ 

segítségét. Főként telefonon tartottuk a kapcsolatot egy-

egy gyermek ügyében. Gyermekvédelmi felelősünk 

részt vett az online megbeszéléseken. 

A szociális segítő munkatárs rendszeresen részt vett 

óvodánk életében. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turiszti-

kai Sport Kp és 

Könyvtár, Györffy 

István Nagykun M. 

A gyermekek számára óvodán 

kívüli kulturális programok bizto-

sítása, élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvé-

nyek sikeres megvalósítása érde-

kében Információ áramlás biztosí-

tása a közművelődési intézmé-

nyekkel. 

Lehetőségeinkhez mérten óvodásaink részt vettek a 

meghirdetett programokon, pályázatokon. 

 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcsere, a 

családok segítése az egészséges 

életmód kialakításában minden 

gyermek esetében. A fejtetvesség 

kezelése, visszaszorítása. A rend-

szeres óvodába járás segítése. 

Védőnői tisztasági vizsgálat két alkalommal történt.  

Probléma esetén jól működik a kölcsönös jelzőrendsze-

rünk.  

 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében 

való részvétel, egymás segítése, 

támogatása a pályázatokban. A 

karcagi óvodáskorú gyermekek 

képességfejlesztésének támogatá-

sa. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezet-

tekkel kapcsolattartás. 

A „Gyermekünk mosolya, egészséges gyermekekért” 

alapítvány támogatja óvodánkat. 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosí-

tása, jó gyakorlatok átadása – 

átvétele. Információáramlás. 

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesülettel online tartot-

tuk a kapcsolatot.  

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács rendezvé-

nyén részt vettünk. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósulja-

nak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzé-

si, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, 

az éves munkaterv figyelembevételével, átgondolt 

pedagógiai éves tervezésben, tematikus lebontás-

ban jelenjenek meg a napi tervezés, megvalósítás 

szintjén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai neve-

lésünk alapelveit figyelembe véve elkészítettük a csoportok 

éves pedagógiai terveit, melyek teljes mértékben tükrözik a 

nevelési programunk sajátos vonásait. A csoportnaplóinkat 

tervszerűen, tudatosan, naprakészen terveztük, vezettük. 

Nevelési év elején, a gyermekcsoportok profilját megismerve, 

sajátosságait figyelemben véve elkészültek a csoportok éves 

nevelési tervei. A megfogalmazott, elérni kívánt célokhoz 

hozzárendeltük a feladatainkat, módszereket és eszközöket. 

Az anyaglebontást, a hozzá felhasznált szakirodalmi és mód-

szertani gyűjteményeket az óvónők a módszertani szabadsá-

gukkal élve választották, a gyermekek életkori és egyéni fej-

lettségüket figyelembe véve.   

A csoportnaplóban, terveztük a foglalkozások anyagához 

kapcsolódó készségek- képességek fejlesztési lehetőségeit. A 

tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás alkalma-

zását tartottuk szem előtt. Az értékelések után megfogalmaz-

tuk a következő időszakra vonatkozó feladatainkat, így alkal-

http://moe.fw.hu/aktualis.html


 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

197 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

szakszerű ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció 

területén érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizs-

gálata valósuljon meg jogszabályi változásoknak, a 

helyi igényeknek és a kidolgozott új módszereknek 

megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői 

feladatok értékelése valósuljon meg a vezetői cik-

lus 2. és 4. évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek 

mazva a PDCA logikát. 

 

A kialakult vírushelyzet miatt még nagyobb hangsúlyt fektet-

tünk az egészség megőrzésére. A gyermekekkel megtanítottuk 

a helyes kézmosást és azt, hogy minden tevékenység előtt és 

után, ami megkívánja, kezet kell mosni. Segítettünk a papír-

zsebkendő használatában. Tudatosítottuk a vírus megelőzésé-

nek fontos lépéseit.  Az egészséges életmód feltételeit biztosí-

tottuk, nagy hangsúlyt fektettünk a szokásainak megalapozá-

sára, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások 

kialakítására. A harmonikus, összerendezett nagy és kismoz-

gás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése érdeké-

ben, a vírushelyzet miatt délelőtt és délután is sok időt töltöt-

tünk a szabadban (udvar, séta, kirándulás), ahol nem csak 

szabad mozgást, hanem szervezett mozgásos és egyéb tevé-

kenységeket is biztosítottunk óvodásainknak. A mindennapi 

mozgást a délelőtti időszakban valósítottuk meg, kihasználva 

a tornaszoba adta lehetőséget, illetve az időjárástól függően a 

szabadban.  

Heti egy alkalommal kötelező testnevelés foglalkozást tartot-

tunk. 

Az egészséges táplálkozás fokozott biztosításához a „Gyü-

mölcsnapjainkkal” is hozzájárultunk. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséges gyermekek képessége-

inek további fejlesztésére. Az óvodapedagógusok négy tehet-

ségműhelybe ajánlhatták óvodásaikat. Az SNI és BTMN gye-

rekeket a szakvéleménybe előírtak szerint fejlesztettük. Egyé-

ni problémához igazodó fejlesztési tervet készítettünk. A 

gyermekek fejlődésével kapcsolatban folyamatosan konzultál-

tunk a fejlesztést végző szakemberrel és a szülőkkel. 

 

A cigány nemzetiségű gyermekek és családjaik óvodai közös-

ségébe való beilleszkedését segítettük egyéni beszélgetések-

kel, online zárt csoportban való meghívással. Ezáltal igyekez-

tünk segíteni a másság elfogadását is. Befogadó, esélyteremtő 

pedagógiánk teljes mértékben áthatotta a cigány nemzetiségi 

gyermekek óvodai mindennapjait. Következetes nevelőmun-

kánkkal a családi nevelésből adódó hiányok kompenzálására 

törekedtünk.Nagy figyelmet fordítottunk a hátrányok csökken-

tésére, az egyéni fejlettség megállapítása utáni, egyéni és 

mikro csoportos fejlesztésre. A mindennapi játékban, tevé-

kenységekben, olyan szituációkat, játék helyzeteket teremtet-

tünk, melyek során szociális magatartásuk, értelmi képessége-

ik fejlődött. Lehetőséget adtunk egy- egy részterületen ki-

emelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára, hogy 

óvodánk valamelyik tehetségműhelyének aktív tagja legyen, 

ezzel elősegítve további fejlődésüket. 

Óvodánk részt vett az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi 

felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támoga-

tása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda" pályázatában, 

ezáltal olyan ismeretekhez jutottunk melyek segítették hát-

ránykompenzációs munkánkat. Az utólag megvalósult szín-

házlátogatás is hozzájárulnak a gyermekek hátrányainak kom-

penzálásához.  

 

A jogszabályi változásoknak megfelelően módosítottuk a 

Pedagógiai Programunkat, figyelembe véve a helyi sajátossá-

gainkat.  

 

Ebben a nevelési évben nem volt önértékelés. 
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összhangban tartalmilag és dokumentációban egy-

aránt. Az intézmény teljesítményértékelési rendsze-

rének felülvizsgálata, visszavezetése a teljes alkal-

mazotti kör vonatkozásában. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő do-

kumentációjának felülvizsgálata, a csoport és tagin-

tézmény szintű összegzések lehetőségének feltárá-

sa.  

 

A külső és belső ellenőrzések, önértékelések mind tartalmilag 

és dokumentációban egyaránt összhangban voltak. Pedagógiai 

munkánkat tudatosan tervezve, felépítve, végeztük mind a 

külső mind a belső ellenőrzési szempontoknak megfelelve. 

 

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

forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám 

támogassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellá-

tást, az integrált nevelést. 

 

 

 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az után-

pótlás biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresé-

se, szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésé-

vel. 

Személyi feltételeink teljes mértékben megfelelőek a 

törvényi előírásoknak.  

Óvodánk csoportjainak létszáma a gyermekek összetéte-

léhez megfelelő, ezáltal szakmai munkánkat magas szín-

vonalon tudtuk megvalósítani mindennapi pedagógiai 

munkánkat kiemelve az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógus kolléganőt rendszeres 

szakmai beszélgetéssel, konzultálással segítjük. 

 

Az óvoda épülete teljes mértékbe megfelel az uniós elő-

írásoknak. Tárgyi felszereltsége maximálisan támogatja 

szakmai munkánkat. Ugyanakkor a további fejlesztés 

érdekében élünk a pályázat adta lehetőségekkel. Ebben a 

nevelési évben is nyertes pályázatot valósítottunk meg.  

Az udvari játékok fejlesztése megtörtént, mely nagy 

örömünkre szolgált.  

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagó-

gusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi óvodai csoportban életkoruk-

nak megfelelően. 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön dokumentálásra, 

jelenjenek meg a keresztény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi csoportban. 

Ellátogattunk a Múzeumba, ahol őseink történelmével, 

életével, helyi értékekkel ismerkedhettek óvodásaink.  A 

nyertes pályázat keretén belül ismerkedhettek a népi 

kismesterségekkel.  

 

Mint bevált jó gyakorlat a „Tündérkert” tehetségműhely 

ismét megismertette óvodásainkkal a „Kamilla útját”, 

mely során több hugarikumról is (magyar tanya, akác-

méz stb.) ismeretet nyújtottak. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósul-

jon meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való 

részvétel. 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

 

Nevelőközösségünk önképzéssel, online szakmai napo-

kon, való részvétellel gyarapította szakmai és módszerta-

ni tudását. Eleget téve a kötelező pedagógus továbbkép-

zések teljesítésének. 

A megismert jó gyakorlatokat igyekeztünk beépíteni 

mindennapi pedagógiai, nevelő munkánkba. 

 

Saját jó gyakorlataink lehetőségeinkhez mérten, igyek-

szünk megosztani óvodapedagógus kollégáinkkal. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőkö-

zösségen belül. 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gya-

korlataink. Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, 

A nevelőközösségünk tagjai egy-egy szakmai konzultá-

ció során megismertetik egymással az általuk kipróbált 

és bevált szakmai, módszertani munkájukat. 
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megvalósított módszerek, gyakorlatok 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gya-

korlataink között 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, megyei 

szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerüljenek 

bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdeké-

ben. 

 

 

 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködé-

se feladat orientáltan működjön. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

 

 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés 

keretében tehetségnapok, szakmai programok, gyakorla-

tok megvalósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

A Tevékenységközpontú szakmai munkaközösségnek a 

teljes nevelőközösségünk tagja. Az intézményünkben 

működő, különböző szakmai munkaközösségekben ér-

deklődésünktől függően kapcsolódtunk be, és igyekez-

tünk aktív tagjai lenni.  A munkaközösségekben végzett 

tudatos pedagógiai munkánk elősegítik a pedagógiai 

programunkban megfogalmazott célok megvalósulását.  

 

A szakmai munkaközösség vezetők egy- egy feladatra 

orientálva együttműködnek. 

 

Nemzeti Tehetség program pályázatainak írása, megva-

lósítása is együttműködést kíván. 

 

Köznevelés aktuális kérdéseiről, fejlesztésekről folyama-

tos tájékoztatást kaptunk. A POK által szervezett online 

konferenciákon, értekezleteken részt vettünk. Intézmé-

nyünk az Oktatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Pedagógiai Oktatási Központ Bázis Intézményeként 

is együttműködik.   Szoros együttműködést kíván meg a 

szaktanácsadói feladat ellátása is. 

 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács rendezvényein 

részt vettünk. 

 

 

 

Ebben a nevelési évben nem valósult meg. A következő 

időszakban feladatunk lesz a szakmai kapcsolat kialakí-

tása. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon 

való aktív részvétel. 

Negyedik alkalommal nyújtottuk be pályázatunkat, s 

elnyertük az Örökös Zöld óvoda címet. 

 

Igyekszünk a pályázatokban aktívan részt venni. 

 

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

képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erőssége-

ket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesüljön. 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele vál-

jon a pedagógusok igényévé. 

A belső ellenőrzések alkalmával feltártuk erősségeinket, 

és rávilágítunk a fejlesztési lehetőségeinkre. 

A szakértő és szaktanácsadó kollégák mindig rendelke-

zésünkre álltak. Mint szaktanácsadó igyekeztem támo-

gatni az intézményben folyó szakmai, pedagógiai mun-

kát.  

 

Külső szaktanácsadói szolgálatot nem igényelt óvodánk.  
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9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehetségte-

rületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valameny-

nyi óvodában. 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támo-

gatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

A tehetségígéret gyermekek gondozását az óvodapeda-

gógusok érdeklődésük, végzettségük és elhivatottságuk-

nak megfelelően végezték. Óvodánkban négy tehetség-

műhely (nyelvi, mozgás, vizuális, zenei területeken) 

működött ebben a nevelési évben, melyek személyi és 

tárgyi feltételei biztosítottak voltak. Mindegyik nagycso-

portos gyermek lehetőséget kapott valamelyik műhely-

ben való bekapcsolódásra. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokok-

nak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori felada-

tok ellátása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalat-

csere váljon rendszeressé. 

Kovács Ágnes végzős főiskolai hallgató töltötte 8 hetes 

gyakorlatát a Nyuszi csoportban. A vírus helyzet miatt 

két részletben. Mentora Sántháné Karászi Julianna volt. 

Jeles érdemjeggyel értékeltük gyakorlatát, záróvizsgáját.  

A Csibe csoportban töltötte kötelező gyakorlati idejét 

Balajti Lilla másodéves főiskolai hallgató.  Mentora 

Nagyné Pusztai Tünde. 

Szappanos Noémi első éves hallgató a Cica csoportban. 

Mentora, Balajtiné Sütő Margit. 

A főiskolai hallgatók szakmai fejlődését segítettük ta-

pasztalataink, ismereteink átadásával, példamutató gya-

korlataink bemutatásával. Segítettük a dokumentálást, ill. 

a gyakorlati munkát megismertettük, szakmai tudásunkat 

igyekeztünk átadni.  

 

Mivel óvodánkban három mentor óvodapedagógus tevé-

kenykedett, így lehetőségünk volt a folyamatos tapaszta-

latcserére, szakmai konzultálásra. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes megva-

lósításával érjük el. 

 

 

 

 

 

 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésé-

vel. 

 

 Nevelőközösségünk jól ismeri az országos, illetve a 

helyi Pedagógiai Programunkat, a programban megfo-

galmazott célokat, feladatokat. Azokat szem előtt tartva 

terveztük éves nevelési tervünk, figyelembe véve a cso-

port profilját, a gyermekek életkori és egyéni sajátossá-

gait. Éves nevelési tervünket lebontottuk projektekre, 

majd napi tervekre. Mindennapi nevelőmunkánkat átha-

totta az igényes szakmai, pedagógiai munka.  

 

Személyi és tárgyi feltételeink maximálisan biztosítottak 

voltak. Óvodapedagógusaink éltek a módszertani sza-

badságukkal. Szakmai érdeklődésükhöz, irányultságuk-

hoz, végzettségükhöz igazodva vállaltak tehetségműhely 

vezetését, pedagógiai feladatok elvégzését. 

 

8. Gyermekvédelmi munka  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: 

Gyermekvédelmi felelős: Sántháné Karászi Julianna 
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A gyermekek, családok szociális helyzetét az óvodapedagógusok igyekeztek megismerni, feltér-

képezni, ebben a nevelési évben főként egyéni beszélgetések alkalmával. Szükség esetén tanács-

csal látták el a szülőket, tájékoztatást adtak, hogy problémájukkal hová fordulhatnak.  

A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolatot tartunk, több gyermekről a kért jellemzést, 

jelzést elkészítettük. A szociális munkatárssal jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. A Családse-

gítő Központ- Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatásait megismertük, online megbeszélésein a 

gyermekvédelmi részt vett, melyről tájékoztatta pedagógus kollégáit. A gyermekvédelmi felelős 

a kért beszámolókat, az adatok szolgáltatását a határidő betartásával végezte. Óvodánkban a ne-

velésben vett gyermekek létszáma igen magas. A gyermekek mellé kihelyezett gyámokkal több 

esetben találkoztunk, tapasztalatokat cseréltünk, konzultáltunk. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

A cigány nemzetiségű gyermekek és családjaik óvodai közösségébe való beilleszkedését segítet-

tük, a másság elfogadását támogattuk. Befogadó, esélyteremtő pedagógiánk teljes mértékben 

áthatotta a cigány nemzetiségi gyermekek óvodai mindennapjait. Következetes nevelőmunkánk-

kal a családi nevelésből adódó hiányok kompenzálására törekedtünk. Nagy figyelmet fordítot-

tunk a hátrányok csökkentésére, az egyéni fejlettség megállapítása utáni, egyéni és mikro csopor-

tos fejlesztésre. A mindennapi játékban, tevékenységekben, olyan szituációkat, játék helyzeteket 

teremtettünk, melyek során szociális magatartásuk, értelmi képességeik fejlődött. Lehetőséget 

adtunk egy- egy részterületen kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára, hogy 

óvodánk valamelyik tehetségműhelyének aktív tagja legyen, ezzel elősegítve további fejlődésü-

ket. Óvodánk részt vesz az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda" pályázatában. 

Ezáltal olyan ismeretekhez jutottunk melyek segítették hátránykompenzációs munkánkat. 
 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

VH Akadályozott beszédfejlődés 

Homoki Judit 

Szendrei Orsolya 

 

2 óra logopédiai terápia 

2 óra mozgásfejlesztés 

7 óra többségi prevenciós 

fejlesztés 

GKJ 
Beszédmegértés zavara 

A kifejező beszéd zavara 
Homoki Judit 

2 óra logopédiai terápia 

2 óra komplex gyógypeda-

gógiai megsegítés 

7 óra többségi prevenciós 

fejlesztés 

TJ Autizmus spektrumzavar Homoki Judit 

3 óra komplex gyógypeda-

gógiai megsegítés 

8 óra többségi prevenciós 

fejlesztés 

SZA 
Kevert specifikus fejlődési 

zavarok 

Homoki Judit 

Szendrei Orsolya 

2 óra komplex gyógypeda-

gógiai fejlesztés  

1 óra mozgásfejlesztés 

7 óra többségi prevenciós 

fejlesztés 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 
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A fejlesztéseket végző szakemberekkel folyamatos konzultációt tartottunk, segítséget kaptunk a 

csoportban való fejlesztésekhez is.  A szülőket tájékoztattuk gyermekük fejlődésével kapcsolato-

san, szükség esetén tanáccsal láttuk el.  

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

SVN 

Részképességeiben több 

területen elmaradás tapasz-

talható: kognitív funkciók, 

beszéd 

Homoki Judit 
1óra fejlesztőpedagógiai 

megsegítés 

VZ 
Tanulási nehézség veszé-

lyeztetett  
Homoki Judit 

2 óra fejlesztőpedagógiai 

megsegítés 

VK 
Tanulási nehézség veszé-

lyeztetett 
Homoki Judit 

2 óra fejlesztőpedagógiai 

megsegítés 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

A fejlesztéseket végző pedagógussal folyamatos konzultációt tartottunk, a többségi prevenciós 

foglalkoztatás tervezéséhez segítséget kaptunk. A szülőket tájékoztattuk gyermekük fejlődésével 

kapcsolatosan, szükség esetén tanáccsal láttuk el.  

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

A védőnői tisztasági vizsgálat 2 alkalommal megtörtént, a vizsgálatot Kovácsné Ferenczi Mária 

végezte. 

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

A házi orvos által tartásjavító tornára javasolt gyermekek nagy létszáma miatt két csoportban, 

két óvodapedagógus látta el a feladatot, Dr. Kozákné Győző Erika és Földi-Nagy Anna. Anna 

2020 decemberéig a felmentési idejének megkezdéséig. Egyéni problémákat figyelembe véve 

tervezték feladataikat a foglalkozások tartalmát. A tartásjavító torna alkalmával végzett preventív 

játékos gyakorlatok segítették a korrekciót, a megelőzést. A nevelési év közben kiszűrt gyerme-

kek is lehetőséget kaptak részt venni a foglalkozásokon.  

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 

Munkaközösség neve 
Pedagógusok 

száma 
Eredményesség 

Tevékenységközpontú 

Mukaközösség 
10fő 

A munkaközösségek által tervezett foglalkozások egy 

része a pandémia miatt online megvalósultak meg.  

Aktívan részt vettünk a munkaközösségekben.  Éltünk a 

tapasztalatcsere, konzultáció, egymástól való tanulás 

lehetőségeivel.  

A Tevékenységközpontú Munkaközösséggel elkezdtük a 

szakmai, módszertani anyagok összegyűjtését. 

Testnevelés munkaközösség 2 fő 

Mesevarázs munkaközösség 3 fő 

Gyermekvédelmi munkaközös-

ség 
1 fő 

Vezetői munkaközösség 1 fő 

Környezet munkaközösség 1 fő 

„Kerekerdő” munkaközösség 1 fő 

Vizuális munkaközösség 1 fő 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

203 

 

 

Tagja: Szabó Lajosné 

 

 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: Néptánc szakirányú végzettséggel rendelkező kolléganő, Szabó Lajosné, ez irányban 

megszerzett tudását a gyermektánc tehetségműhely vezetésével kamatoztatja.  

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: Négy tehetségműhely működött óvodánkban. A műhely munkák délelőtti és délutáni 

időpontban valósultak meg, a szülők idejéhez igazodva, mivel több esetben a délutáni foglalko-

zások előtt elvitték gyermeküket. A „Gyermekkarkötő” vizuális műhelyben különböző techni-

kákkal ismerkedtek meg a gyermekek. Nyertes NTP pályázat által biztosított változatos mű-

helymunkában, élményekben gazdag lazító programokon vehettek részt óvodásaink, bővült tár-

gyi felszereltségük. Az elkészült alkotásokkal részt vettek az intézményünk által szervezett, tag-

óvodai szinten megvalósított „Játszd újra!” (hulladék újrahasznosítás) kiállításon. A „Palánta” 

gyermektánc műhelyben a régi néphagyományokkal, a néptánc alapjaival ismerkedtek óvodása-

ink. Az „Iglice” zenei tehetségműhelyben járó gyermekek zenei képességeinek fejlesztése ma-

ximálisan biztosítva voltak. A „Tündérkert” meseműhely dramatikusjátékokkal ismerkedett. A 

tehetségműhelyben járó gyermekek részére számos gazdagító, lazító programokat is szerveztek a 

műhelyvezető óvodapedagógusaink. A tervezett foglalkozások a kialakult vírushelyzet, a lecsök-

kent gyermeklétszám miatt nem minden esetben valósultak meg.   

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő 

köre, száma 
Megvalósítás, eredményesség összegzése 
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Szakmai délelőttünk témája: Inkluzív nevelés a ki-

emelt figyelmet igénylő gyermekek képességeinek 

fejlesztése, a gyermekek érzelmi nevelése, egymás 

elfogadásának erősítése a mesében rejlő lehetőségek-

kel élve. Az előadásunk első részében az integráció, 

inkluzív nevelés értelmezéséről esett szó, illetve a 

mese és a dramatikus játékok fontosságáról az óvodás 

gyermekek nevelésében. Majd bemutattuk óvodánkat, 

és az óvodai csoportunkat, ahol megvalósítottuk a 

témával kapcsolatos tevékenységeket. A mese feldol-

gozásánál a Három pillangó című mesét találtuk leg-

alkalmasabbnak az inkluzív nevelés szemléltetésére. 

A foglalkozást különböző tevékenységek előzték 

meg, melyeket fényképekkel és videó felvételekkel 

szemléltettünk. Szakmai napunk végén a résztvevők-

nek szakmai konzultálásra, észrevételek, kérdések 

megfogalmazására volt lehetőségük. Több kolléganő 

jelezte, hogy pedagógiai, módszertani ötletekkel 

gazdagodtak, melyeket ki fognak próbálni mindenna-

pi gyakorlataikban. 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

 
Helyszín, cso-

port 
Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 
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Időpont lósítói összegzése 

     

 

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 

Ebben a nevelési évben önértékelésben nem vett részt óvodapedagógus. 

 

19.  Pályázatok  

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” 

című NTP-OTKP-20-0091 pályázat, „Kincsek a múltból” vizuális tehetségműhely által megva-

lósított. 

 

Célok megvalósítása: 

- A tehetségígéretes gyermekek nemzeti identitása  erősödött. 

- Megismerkedtek kulturális értékekkel. 

- A gyermekeken keresztül a családok érdeklődésének felkeltése  a nemzeti értékeink iránt. 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élményhez jutottak. 

- A tehetségműhelyben járó gyermekek új ismeretek birtokába kerültek. 

- Megvalósult komplex személyiségfejlesztésük, fejlődött szociális kompetenciáik. 

 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Ifj. Szabó Mihály –   fazekasmester 

Műhelylátogatás alkalmával a gyermekek megfigyelhették az agyaggal való alkotás minden 

mozdulatát, a népi fazekasság tájegységünkre jellemző motívumainak gazdagságát.  

10 fő 

Szabó István – méhész 

A méhész és fia bemutatójában az akácméz, mint Hungaricum megismerése volt a gyermekek 

számára a legérdekesebb. Szívesen felpróbálták a méhész kalapját, kipróbálták a füstölőt is. A 

gyermekek az akácméz jótékony hatásairól hallhattak, az új ismeretek közvetítésével szemé-

lyiségük további komplex fejlődésére nyílt lehetőség. 

10 fő 

Pinczésné Soós Gyöngyi- Csuhékészítő, csipkeverő, kunhímző népi iparművész  

Műhelyfoglalkozás keretében csuhébabák készítését mutatta meg a gyerekeknek. A régmúlt 

játékát idézte fel az óvodásaink örömére. A gyerekek 
10 fő 

Kunlovarda 

A tanyasi világ gazdag élővilágát ismerték meg a gyermekek közvetlen környezetükben. A 

lovaskocsin való utazás nagy élményt nyújtott számukra. Megismerték e népi közlekedési 

eszközt, a ló vontatta szekeret, ismereteik gazdagabbá váltak. 

10 fő 

Györffy István Nagykun Múzeum 

A Múzeumban, a „Kunok öröksége” című állandó kiállításon, a gyerekek olyan néprajzi jel-

legű ismeretekhez jutottak, melyek megmutatták a paraszti élet mindennapjait, lakókörnyeze-

tüket, munkáikat, népviseletüket, népszokásokhoz kötődő használati tárgyaikat. Interaktív 

módon segítették a szülőföldhöz való kötődés és identitástudat alakítását.  

10 fő 

Az ősz egyik közös tevékenysége a szőlő betakarítása, a szüret. Gazdagító programként néz-

hettük meg a gyermekekkel egy gazda kertjének fontos munkálatait. Szőlőszedés, kóstolás, a 

bogyók préselése stb. 
10 fő 

A Zádor híd és környéke, lovas kocsis kirándulás, határszemle. 
10 fő 
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Eredményesség: 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 

 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

„Az én karácsonyfám” 

(Déryné Kulturális, Turisztikai 

Sportközpont és Könyvtár) 

 

„Sportolj velünk!” családi délután  

 („Gyermekünk mosolya, egészsé-

ges gyermekekért” alapítvány) 

Hegyes Anna  

Szécsi Gréta 

Czinege Anna 

 

 

Petrovics Amira Mária 

Hegyes Anna 

elismerő oklevél 

 

 

 

 

Oklevél- ajándék 

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai ( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 
  

Vezetői ellenőrzésem tapasztalatai: A pedagógiai dokumentációk teljes mértékben koherensek az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjával és a helyi Pedagógiai programmal. Átgondolt célki-

tűzésekkel, feladatok és módszerek meghatározásával történt a tervezőmunka. A féléves értéke-

lések reálisak, a gyermekcsoport profiljának ismeretét tükrözte. Ennek tudatában megfogalma-

zódtak az elért eredmények és a következő időszakra vonatkozó célok, feladatok. A kétheti ter-

vezés utáni reflexiók tartalmazzák a megvalósult feladatokat, következtetéséket, illetve meghatá-

rozásra kerültek benne a következő időszakra vonatkozó feladatok is. A gyermekekről vezetett 

egyéni mérő, értékelő, fejlesztőlapok vezetésénél egy-egy esetben volt időponti csúszás. A kol-

léganők többsége, az írásbeli dokumentációkat igyekeztek naprakészen vezetni. Az esetleges 

hiányosságokat megbeszéltük, melyeket a kijelölt határidőre elvégezték.  A Felvételi és Mulasz-

tási Napló vezetése is pontos volt. Az SNI És BTMN naplókat egyeztetve a fejlesztőpedagógus-

sal vezettük.  
 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

 

Erősségek: 

 A csoportokban kialakított szokás és szabályrendszer. 

 Befogadó környezet kialakítása. 

 A gyermekek társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérséklése. 

 Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyer-

mekek, nevelésben vett gyermekek ellátása. 

 Empatikus magatartás gyermekek és szülők felé egyaránt. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 

Fejlesztési területek: 

 Minden óvodapedagógus dokumentációjának naprakész vezetése. 

 A határidők pontos betartása. 

 

Célmeghatározás (javaslat): 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  
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Mozgásos játékok: 

 

Labdajátékok  

 kosárlabdázás  

 futballozás 

 Akadálypálya futás / bóják kerülése, zsámoly átugrása,- lépése, felfestett utak, célba do-

bás/ 

 

 

Kerékpározás  

 Felfestett pályán, akadályokkal nehezítve 

 Bringa Tanoda 

Dalos játékok, körjátékok, népi játékok, gyermektánc 

Anyanyelvi fejlesztés 

Bábozás, dramatizálás 

 mesék, versek előadásának, az előadás lehetőségének biztosítása 

 önálló, fantáziavilág, színes alkotások megjelenítése 

Mesék, versek hallgatása, elsajátítása 

Vizuális tevékenységek 

- aszfalt rajz 

- homokkép készítése 

- rajzolás, festés 

- vágás- ragasztás 

Zöld óvoda –környezeti nevelés 

 Séták a városban 

                     - természetes és mesterséges környezet megfigyelése 

 Kisállat gondozása 

-teknős akváriumának tisztántartása 

-teknősök etetéséről való gondoskodás 

 Udvarrendezés 

- konyhakertünk folyamatos gondozása, virágok öntözése 

- madáritató kihelyezése, folyamatos feltöltése 

 Vizsgálódások az óvoda udvarán 

mikroszkóp, távcső használata 

 Kirándulás a Kunlovardában 

 Múzeumlátogatás 

 

 

 

Karcag, 2021. július.15         

        Balajtiné Sütő Margit 

        tagóvoda vezető 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 
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Gépgyár úti „SZIM” óvoda 
 

1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagó-

gusok felkészülésének támogatása. 

. 

Az elmúlt nevelési évben 2 kolléga minősült pedagógus II. 

fokozatban on-line formában: 

- Kovácsné Fodor Mónika 99% 

- Sánta Szilvia 98% 

Segítettem a felkészülésüket és intézményi delegáltként vet-

tem részt a minősítő eljárásban. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzések-

re felkészülés (vezetői, intézményi) 

Az intézményi ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt a követ-

kező tanévre tolódott. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

Nem került megvalósításra. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

 

Az őszi és a tavaszi POK napokhoz is csatlakoztunk bemuta-

tókkal: Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné Szentesi Mária 

- Komposztünnep 

- Földforgatók 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ felada-

tainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

Nem vállaltunk feladatot.  

A záró konferencia november 30-án on-line formában valósult 

meg. 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített 

mérési eredményeik  

 

Nincs ilyen adatunk. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 

A munkatervi előírásoknak megfelelően és a járványügyi 

helyzet miatti utasításoknak megfelelően került sor az ellenőr-

zésekre. 

 

2. Működési terv megvalósulása  

 
 Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 

Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje Igen. Járványügyi helyzetben ügyeleti ellátást 

biztosítottunk. 

Szünetek Nem.  

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 2020. szeptember 7. 2020. szeptember 9. 10. 14. 

Témája 

Munkatervi feladatok, célok 

megbeszélése, felelősök megbízá-

sa, 

Munkarendek, elvárások ismerte-

tése  

Zöld Óvoda Bázisintézményi 

feladatok ellátásának megbeszé-

lése. 

Kiegyensúlyozott, együttműkö-

désre alkalmas légkör kialakítása. 

 

 A járványügyi helyzetet figyelembe véve, nem tartot-

tunk összevont szülői értekezletet. Csoportjaink külön az 

udvarra szervezték meg. 

 

 Tapasztalatok, észrevételek az „anyás” beszoktatás 

időszakáról 

Óvodai házirend ismertetése. 

Tájékoztatás:  

nevelést kiegészítő alapfeladatokról 

Tehetség műhelyekről 

Speciális szolgáltatásról 

Nevelési év esemény- naptárának ismertetése. 

Szünetek időpontjai. 

Csoportprofil 
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Nevelési célok, feladatok ismertetése 

Csoport szokás- szabály rendszere 

SZMK választás 

Résztvevői 

Óvodánk közalkalmazottai: 

6 fő óvodapedagógus, 

1 fő pedassz.  

3 fő dajka 

és 1 fő közcélú foglalkoztatott 

Szülők,  

alkalmazotti közösség 

hitoktatók, 

Felelős 
Szabóné Szentesi Mária Tagóvoda vezető  

és valamennyi óvodapedagógus 

 

 

Megvalósítás 

Vélemények, hozzászólások  

meghallgatása, megvitatása.  

Közös célok kitűzése, felelősök 

megbízása. 

tapasztalatcsere 

tájékoztatás 

Ideje 2021. január 18. 2021. február 5. 

Témája 

 

Félév értékelése, további felada-

tok megbeszélése. 

Felkészülés a minősítési eljárá-

sokra, a főiskolai hallgató fogadá-

sára. 

 

Köszönet a járványügyi előírások betartásáért. 

Félév értékelése, tájékoztatás az iskolaérettséghez szük-

séges fejlettségről, várható események. 

A járványügyi helyzetnek megfelelően, valamennyi 

intézkedésről, ami az óvodát, az óvodai ellátást érintette, 

folyamatosan tájékoztattuk a szülőket. 

 

Résztvevői 

6 fő óvodapedagógus, 

1 fő pedagógiai asszisztens  

3 fő dajka 

és 1 fő közcélú foglalkoztatott 

Szülők 

Felelős Szabóné Szentesi Mária Szabóné Szentesi Mária 

Megvalósítás 

 

Vélemények, hozzászólások meg-

hallgatása, megvitatása, közös 

célok kitűzése, felelősök megbízá-

sa. 

Online formában  

Zárt óvodai csoportban 

 

Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

 Március 15. 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 23. 

 

Horváthné 

Balogh Barba-

ra és Tóthné 

Török Judit 

 

Sánta Szilvia 

 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Török 

Judit 

 

 

 

 

 

 

 

Horváthné 

Balogh Barba-

ra 

 

A rendkívüli szünet idején online ajánlottunk a gyerekeknek 

az ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozást; újságpa-

pírból lovacska-, csákó hajtogatást. Kapcsolódó verset, 

mesét és zenét. 

 

Földgömb és térkép nézegetése közben beszélgetést kezde-

ményeztünk arról, hogy a nagyvilágban máshol is élnek 

magyarok. Beszéltünk a nemzeti színeink jelentéséről. 

Megnéztük képeken néhány tájegységünk népviseletét, a 

magyar koronázási ékszereket.  

Erősítettük a gyermekek identitás tudatát, hogy legyünk 

büszkék arra, hogy magyarnak születtünk. 

 

Felidéztük a táborban résztvevő gyerekekkel az aratási em-

lékeinket. Az ott kapott búzacsokorból kidörzsöltük a sze-

meket. Megbeszéltük mi készül belőle. Elmondtuk a cipósü-

tő versünket. Beszélgettünk Szent István királyról. Megnéz-

tük a magyar koronázási ékszereket képről.  Papírkoronát 

készítettünk.  

Mátyás király meséket mondtunk, és elénekeltük „A part 

alatt” kezdetű dalt. 

 

Könyvekben, újságokban megjelent képeken megnézhették 

a gyerekek a felvonuló diákokat, tankokat, fegyvereket. 

Beszélt a kolleganő a gyerekek életkorának megfelelően 

arról, hogy miért vonultak utcára egykor a diákok.  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

210 

 

Tablót készítettünk az archív fényképekből, amelyet kira-

gasztottunk a folyosóra és virágot tettünk alá. 
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 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcso-

latos hagyományok 

Felelős  

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus Mindhárom csoportunkban azonos forgatókönyv szerint 

köszöntjük meg az ünnepeltet: Közösen felköszöntjük, 

majd kívánságának megfelelően adunk elő a tanult ver-

sekből, dalokból. Utána minden gyermek elmondhatja, 

hogyha sok pénze lenne, mivel lepné meg az ünnepeltet. 

A nap folyamán a mesét is az ünnepelt választja ki. 

 

Gyermekek születésnapja Óvodapedagógus 

 

Mikulásvárás 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

Már hetekkel előtte nagy az izgalom a gyerekek körében. 

Verseket, dalokat tanulunk, a mesék is róla szólnak. 

Díszítjük a termet, folyosót a látogatás napjára. Koráb-

ban készült fényképeket nézegetünk, felidézzük az em-

lékeinket, hogy a kicsiket felkészíthessük a nagy találko-

zásra. Ebben a rendkívüli helyzetben most csak a cso-

portszobák ablakán keresztül találkozhattak vele. Így 

mondták el a tanult verseket, dalokat.  Az SZMK által 

összeállított csomagokat is „beküldte” a dajka néniktől.    

Horváth Sándor, a kolléganőnk férje vállalta most is a 

szerepet. Jövőre is szeretettel várjuk!  

Fényképeket tettünk fel a zárt csoportba a szülők számá-

ra. 

 

 

Advent Karácsony Óvodapedagógus 

A termet folyamatosan díszítjük. Tanulunk verseket, 

dalokat. Sokat beszélgetünk a szeretetről, az ajándéko-

zásról, kapni jó dolog, de adni is. A meséket is az ün-

nephez választjuk. A gyerekek lerajzolhatják a kívánsá-

gaikat, amit kihelyezünk a faliújságra. Az adventi nap-

tárban is mindennapra jut egy meglepetés: pl. egy szép 

vers, egy jó játék ötlet, egy zene egy mese stb. Most 

szülők nélkül készítettünk ajándékokat és díszeket, 

amikkel a csoport fenyőjét is díszítettük. A gyerekek a 

feldíszített fenyő előtt elmondják a tanult verseket, 

együtt énekelünk és meggyújtjuk a csillagszórókat. Igazi 

ünnepi hangulatot varázsolva.  Megnézzük egymás kará-

csony fáját is, és néhány verssel, dallal köszöntjük egy-

mást Majd a csoport fája alákerült ajándékokat birtokba 

veszik a gyerekek. 

A szülőket fényképekkel tájékoztattuk. 

 

Farsang Óvodapedagógus 

Hagyományos, jelmezbe öltözős farsangi mulattságot 

szervezünk a csoportjainkban. Most vendégek nélkül. A 

gyerekek a jelmezüknek megfelelően bemutatkoznak 

egymásnak. Utána közös vidám játékokat szervezünk, 

táncolunk, és az ESSEN kft. fánkjait fogyasztjuk. 

 A délelőttről képek segítségével tájékoztattuk a szülő-

ket. 

 

Gyermeknap Óvodapedagógus 

Vidám játékokat ajánlottunk fel a gyerekeknek. 

Óriási szappanbuborékokat fújtunk, pillangókat készítet-

tünk. Mese előadással kedveskedtünk.  

Bodzás limonádét ittunk és elfogyasztottuk a kertünkben 

termett szamócát. 

Erről is fényképek készültek a szülők számára. 

 

Anyák napja Óvodapedagógus 

Ajándékot készítettünk és verset, dalt tanultunk. 

Az óvoda udvarán verseltünk, énekeltünk, amit felvet-

tünk.  

Így köszöntöttük az édesanyákat online. 

 

Évzáró Óvodapedagógus 

Június 2-án elbúcsúztunk az iskolába készülő gyerekek-

től. Szerencsére már a szüleik jelenlétében, igaz korláto-

zott vendégszámmal a járványügyi előírásokat betartva. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megne-

vezése, időpont-

ja 

Felelős/ részt-

vevők köre 
Időpont Megvalósítás 

Madarak-fák 

napja 

Kovácsné 

Fodor Móni-

ka/ 

óvodapedagó-

gusok és 

gyermekek 

2021. május 11. 

A két óvoda közös rendezvénye a 

pandémia miatt elmaradt.  

Mindkét óvoda a saját helyén tartotta 

meg a rendezvényt, az online előkészüle-

tek után.  

A délelőtt folyamán a zöld jeles naphoz 

kötődő játékos feladatokkal, mozgásos 

játékokkal, dalokkal, mondókákkal és 

mesével tettük különlegessé ezt a napot. 

 A szülőket fényképekkel tájékoztattuk 

zárt csoportunkban.  

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény meg-

nevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

„Játszunk mindany-

nyian!” 

V-ik országos já-

téknap 

 

 

Szentesi Nelli 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

2020. szeptember25. 

Szervezett játéktevékenységek, ügyességi 

feladatok közül választhattak a gyerekek a 

nap folyamán. Különböző ugróiskolákat 

próbálhattak ki. A beküldött fénykép meg-

jelent „A kisgyermek” szakmai folyóirat-

ban. 

Magyar Népmese 

napja 

Horváthné Ba-

logh Barbara 
2020. szeptember30. 

 Minden óvó néni mesével kedveskedett a 

nap különböző szakában a gyerekeknek. 

Barbara furulyaszóval, a népmese szignál-

jával hívta fel a gyerekek figyelmét az 

újabb mesehallgatásra. 

„Mozogj velünk!” 

családi sportdélután 

- új gyermekek 

köszöntése 

 

Szabóné Szente-

si Mária 
2020. október 7. 

A gyerekek vidáman gurították a tököket, 

ültették a krumplit, futóbicikliztek, tolták a 

talicskát. De a legtöbben kukoricát mor-

zsoltak. Ezen alkalommal köszöntöttük a 

kis csoportos gyermekeket, valamint az új 

gyermekeket óvodánkban.  A programunk 

végén pedig kis óvodásaink megkapták a 

jelükkel ellátott medált, amit büszkén 

viseltek. Fotók segítségével tájékoztattuk a 

szülőket. 

XIII-ik 

„SZIM –világ” 

Szabóné Szente-

si Mária 

és valamennyi 

óvodapedagó-

gus 

2021. május 20. 

1. Kis- és középső csoportos gyer-

mekek esernyős tánca 

2. Közös vers - Osváth Erzsébet: 

Gyermeknapra 

3. Mesemondó versenyen részt vett; 

arany és ezüst minősített gyerme-

keink előadása: Ökrös Patrick és 

Bene Katica 

4. Nagycsoportosaink népi játékos 

vásári forgataga 

5. Közös táncház 

6. Volt óvodásaink rajz kiállítása, az 

óvoda- iskola együttműködése a 

járványügyi helyzetben is.  

 A szülőket fényképekkel és videó felvé-

tellel tájékoztattuk. 
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Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

Z
ö

ld
 j

el
es

 n
ap

o
k

ró
l 

v
al

ó
 m

eg
 e

m
lé

k
ez

és
 

Autómentes vi-

lágnap 

 

 

 

 

Állatok világnapja  

 

 

 

 

 

 

 

Kézmosás világ 

napja 

 

 

 

Hulladékcsökken-

tés hete 

 

 

 

Beporzók napja 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

Föld világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és fák 

napja 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

Horváthné Balogh 

Barbara  

és valamennyi 

óvodapedagógus  

 

 

Sánta Szilvia 

és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

Horváthné Balogh 

Barbara 

 

 

 

Szentesi Nelli és 

Tóthné Török Judit 

 

 

 

Szabóné Szentesi 

Mária 

 

 

 

Kovácsné Fodor 

Mónika 

 

 

Horváthné Balogh 

Barbara 

és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

 

 

 

Kovácsné Fodor 

Mónika  

és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

 

 

Szentesi Nelli 

és valamennyi 

óvodapedagógus 

 

2020.október 2. 

 

 

 

 

 

2020.október 4. 

 

 

 

 

 

 

 

2020. okt. 15. 

 

 

 

 

2020. nov.25. 

 

 

 

 

2021. márc. 10. 

 

 

 

 

2021. márc. 22. 

 

 

 

2021. április 22. 

 

 

 

 

 

 

 

2021. máj. 11. 

 

 

 

 

 

 

2021. júni. 7. 

Nagyon sokan érkeztek ezen a napon is kerékpár-

ral az óvodába.  Ismét kialakítottuk az akadály 

pályát az udvaron.  Játékos feladatokkal hívtuk 

fel a gyerekek figyelmét a mozgás fontosságára 

és a levegő tisztaságának megóvására. 

 

Az óvodakörnyékén lévő gazdasági udvarban 

megnéztük a háziállatokat, a baromfiudvar lakóit. 

Az óvodában laptopon ”állatkerti sétát„ tettünk. 

Megbeszéltük a haszon és a hobbiállatok közötti 

különbséget. Mindenki megnevezhette kedvenc 

állatát és megindokolhatta, hogy miért az. Felhív-

tuk a figyelmet az ember felelősségére. 

 

Kézmosás fontosságára való figyelemfelhívás, 

különösen a kialakult járványügyi helyzetben.  

A kézmosás technikájának gyakorlása, versikék, 

mondókák tanulása, játékos feladatok megoldása. 

 

Játékos feladatokon keresztül gyakoroltuk a 

szelektív hulladékgyűjtést. 

Szerveztünk csere-bere akciót. 

Alkottunk hulladékból újat. 

 

„Méh hotel” felszerelése, méh itató kialakítása, 

virágmagok vetése 

az udvaron.  Figyelem felhívása a beporzók 

fontosságára. 

 

A rendkívüli szünet idején online töltöttünk fel 

néhány egyszerű játékos vizes kísérletet, amit az 

ügyeletben lévőkkel megvalósítottunk. 

 

 A Föld Napja alkalmából ismét meghirdettük az 

"Egy gyermek egy palánta" akciónkat.  Virágok-

kal szebbé varázsolhattuk óvodánk udvarát. 

Készítettünk aszfalt rajzokat. 

Tóthné Török Judit egy videó pályázatra is bene-

vezett kézműveseivel, „Mentsük meg a Föl-

det!”címmel. 

 

A délelőtt folyamán a zöld jeles naphoz kötődő 

játékos feladatokkal, mozgásos játékokkal, da-

lokkal, mondókákkal és mesével tettük különle-

gessé ezt a napot. 

Az udvaron a babaház oldalára a honos madara-

ink fotóit is kihelyeztük. 

 

Egész évben jelen van a környezetvédelem az 

óvodánkban. Ezen a napon játékos feladatok 

segítségével gazdagíthatták a gyerekek a már 

meglévő tudásukat.  
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Intézményi rendezvények 

 
 Időpont Megvalósítás résztvevők száma 

Intézményi rendezvények           Felelős 

XXII. „Kelj fel Jancsi!” 

Ügyességi vetélkedő 

 

Sánta Szilvia 

Szabóné Szen-

tesi Mária 

 

2020. 

október 21. 

 

 

A játékos feladatokat minden gyermek 

kipróbálhatta, gyakorolhatta az udvaron. 

 A munkaközösségen kapott feladatot; 

teknős váltó a legügyesebbek hajtották 

végre, amit videóra vettünk és továbbí-

tottunk a munkaközösségnek.  

Valamennyi ér-

deklődő óvodá-

sunk. 

 

12 fő nagycsopor-

tos. 

„Ovigála”   A járványügyi helyzet nem tette lehetővé  

Aprólábak Néptánc gála 
 

 

 

 

A járványügyi helyzet nem tette lehető-

vé. 

 

„Játszd újra! „kreatív 

alkotó kiállítás 

Tóthné Török 

Judit 

 

2021. 

május 12. 

A csoportokban is készültek díszek, 

játékok.  A kézműves csoport is alkotott. 

A szülők számára is meghirdettük a 

kreatív alkotás lehetőségét. 

Kiállítást rendeztünk az elkészült alkotá-

sokból az ovi folyosóján a gyerekek 

számára. A szülők fényképeken keresz-

tül tekinthették meg. 

 

 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal! 

 

Szentesi Nelli 

Kovácsné 

Fodor Mónika 

 

 

2020. 

szeptember 

24. 

Kerékpárral és futó kerékpárral az óvoda 

udvarán kialakított ügyességi pályán 

oldottak meg különböző nehézségi fel-

adatokat a gyerekek. Ismerkedtek a ke-

rékpár fő alkatrészeivel, a kötelező fel-

szereltséggel és a legfontosabb közleke-

dési táblákkal, szabályokkal. 

A környezeti munkaközösségen kapott 

feladatot 10 nagycsoportos gyermek 

valósította meg. 

Fotók segítségével tájékoztattuk a szülő-

ket. 

Valamennyi óvo-

dában lévő gyer-

mek 

 

Pedagógus napi ünnep-

ség 

 

Szabóné Szen-

tesi Mária 

 

2021.júni. 

18. 

Valamennyi munkatársam 1 fő kivételé-

vel jelen volt. 

Nem volt most érintett pedagógus az 

óvodánkban. 

 

10 fő 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

A járványügyi helyzet ezt 

nem tette lehetővé. 
  Amiről csak lehetett online  tájékoztattuk 

a szülőket.  

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma 
Intézményi rendezvények           Felelős 

 

„Kun apróságok” Népha-

gyományőrző tábor 

 

Szabóné 

Szentesi 

Mária 

 

 

2021. júli. 5-9. 

 

 

 

 

 

 

A népi hagyományok gazdag 

tárházából a gyermekek korának 

megfelelő élmények biztosítása, 

helyszíni tapasztalatszerzések 

délelőtt.  

Délután élmények feldolgozása 

valamennyi tevékenységi terüle-

ten. 

28 fő gyermek  

 7 fő felnőtt és  

 2 fő diák munkás 
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Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

2020. okt. 6. 

 

2021. június 15. 

 

Városi ünnepség 

 

„Legszebb konyhakertek„ 

díj átadó ünnepség 

 1 fő  

 

2 fő gyermek 

2 főfelnőtt 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 Személyi feltételek, változások: A tanévben nem volt. 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: A csoportbeosztásban nem volt változás, a tervezettek szerint való-

sult meg. A járványügyi helyzetben rendkívüli szünet volt elrendelve a Méhecske cso-

portban, november 23-26. között, pedagógus megbetegedés miatt.  

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

Minden tervezett programunkat igyekeztünk megvalósítani az óvodán belül, vendégek 

nélkül. Fényképek és videók segítségével tájékoztattuk a szülőket.  

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

Tárgyi felszereltségünk biztosított, a lehetőségekhez képest folyamatosan bővül. 

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői 

támogatás 

Öltözői szekrény függönyök 2 csoportban  

Asztalterítők 

Törölközők 

CD- magnók mind 3 csoportban 

Szárítógép 

1 homokozó szél cseréje 

Színes nyomtató cseréje 

Slag 

Játékok karácsonyra Digitális fényképező-

gép 

 

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

2 csoportszoba laminált padló 

burkolása 

festése, 

ajtócsere 

folyosó festése 

udvari játékok festése 

 Udvari padok felújítása 

Járda javítása, térkő burkolat 

 

5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

 

Kovácsné Fodor Mónika: ELTE környezeti nevelőszak 

 

 Akkreditált tanfolyam: 
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Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 
Képzés időpontja 

Tanfolyam megneve-

zése 

Képzési 

hely 
Képzés szervezője 

Horváthné Balogh 

Barbara 
4 ó 2020. okt. 8. 

A bábjátékos szerep 

felvétel, avagy a báb 

és bábos dualitása 

online 

Fekete Anetta szín-

háztörténész  muzeo-

lógus 

Szórakaténusz Já-

tékmúzeum 

Horváthné Balogh 

Barbara 
45 ó 

2021. február11- 

március 12. 

Népmese foglalkozá-

sok tervezésének mód-

szertana a Pompás 

Napok szemléletével 

az óvodában és alsó 

tagozatban 

online 
Pompás Napok Tár-

nok 

Horváthné Balogh 

Barbara 
 2021. március 23. 

A népi játékok tanítási 

módszertana 
online  

Horváthné Balogh 

Barbara 
 2021. június 21. 

Diabéteszes gyerekek 

az óvodában 
online 

Egy Csepp Figyelem 

Alapítvány 

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvodák Kon-

taktóra 

 SZIM óvoda, 2020. szeptember 2. 

Gyulainé Nagy Zsuzsa szaktanácsadása 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvodák Kon-

taktóra 

SZIM óvoda, 2020. szeptember 8. 

Zámbóné Zoltánné Andrea 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvodák Kon-

taktóra 

SZIM óvoda, 2020. szeptember 9. 

 Balogh Noémi 

Szabóné Szentesi Mária POK Tanévelőkészítő Online 2020. szeptember 10. 

Szabóné Szentesi Mária és 

Tóthné Török Judit 

EFOP 3.1.1 Esélyteremtő óvodák záró 

konferencia 
Online, 2020. november 30. 

Szabóné Szentesi Mária Mentor konferencia Online 2021. január 26. 

Szabóné Szentesi Mária és 

Kocsis Nikoletta hallgató 
Nemzeti Pedagógus Kar Online, 2021. február 9. 

Kovácsné Fodor Mónika, 

Szabóné Szentesi Mária, 

Szentesi Nelli 

Beporzók Napja az óvodában  Online 2021. március 4. 

Kovácsné Fodor Mónika, 

Szabóné Szentesi Mária 

Zöld Óvodák Bázisintézményi konferen-

ciája 
Online 2021. április 8. 
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 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 

Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény megne-

vezése 

Szervezője Helyszíne 

Horváthné Balogh Bar-

bara 

2021. április. 19. 

 

Mese feldolgozásának 

lehetősége 

MIEÓ  

Csokonai 

online 

Szentesi Nelli Tóthné 

Török Judit 

2021. április. 19. 

 

Vizuális kompetenciá-

kat támogató digitális 

élménypillanatok 

POK online 

Szentesi Nelli 2021. április. 20. Mese feldolgozás 

másképp 

POK online 

Horváthné Balogh Bar-

bara 

2021. április 21. 

 

Mese varázsa az 

együttnevelésben 

MIEÓ 

Kuthen 

online 

Kovácsné Fodor Móni-

ka, Szabóné Szentesi 

Mária 

2021. április 21. 

 

A diverzitás, mint 

érték- Ki a nem más? 

 

POK 

online 

Kovácsné Fodor Móni-

ka 

2021. április 22. „Bimbó serken…” MIEÓ  

T 19. 

online 

Szentesi Nelli 2021. április 22. Hatékony digitális 

tanítás 

 

POK 

online 

Sánta Szilvia  

Tóthné Török Judit 

2021. április 23. 

 

„Földforgatók” MIEÓ 

SZIM 

online 

Tóthné Török Judit 2021. július 12-17. 

 

Kézműves Alkotó 

Tábor 

Varga Do-

mokos Ált. 

Műv. Köz-

pont 

Kunszentmiklós 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok mentén 

együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítása, 

intézményi jó gyakorlatok intézményen 

belüli átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes megvalósí-

tása 

 Program azonos óvoda – a 

Kuthen úti tagóvoda  

Munkaközösségi kapcsolat: szakmai konzultá-

ciók, módszertani ismeretek bővítése, jó gya-

korlatok megosztása 

Valamennyi tagóvoda által szervezett rendez-

vényeken, szakmai napokon, bemutató foglal-

kozásokon igyekszünk képviselni nevelő kö-

zösségünket. Az intézmény szakmai munkakö-

zösségeiben, műhelyeiben, feladatra alakult 

teamekben aktívan közreműködünk. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda peda-

gógiai munkájának szakszerű ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, visszajelzések 

fogadása. 

A kialakult járványügyi helyzetben online, 

telefonon tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. 

Minden fontos tudnivalóról, változásról, in-

tézményvezetői utasításról, rendezvényünkről, 

ünnepségről hírt adtunk, fényképpel, rövid 

videó bejátszással tájékoztattuk a szülőket zárt 

facebook csoportunkban. Igény szerint a sze-

mélyes megbeszélésre is lehetőséget adtunk. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megállapodás 

alapján Közösségi szolgálat megszervezése 

középiskolás diákok számára. 

Közösségi szolgálati idejüket több középisko-

lából is nálunk töltik a diákok. Ebben az évben 

csak rövid ideig fogadhattuk a tanulókat, így 

csak 10 fő járt az oviban. 

A Szentannai Sámuel középiskolába minden 
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évben ellátogatunk megnézni a mezőgazdasági 

gépeket. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános 

Iskola tagintézményei 

(Kováts Mihály tag-

iskola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel Fe-

renc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református 

Á.I. 

Györffy István Kato-

likus Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beilleszkedés 

segítése. Eredményes, tartalmas szakmai 

kapcsolat kialakítása. A pedagógiai mód-

szerek, eljárások összehangolása. 

A kialakult helyzet nem tette lehetővé egymás 

programjainak a látogatását. 

A Kiskulcsosi tagiskolával szorosabb a kap-

csolatunk, hiszen  nagycsoportosaink, 1-2 fő 

kivételével itt folytatják a tanulmányaikat.  A 

leendő elsős tanító nénik ellátogatnak az óvo-

dába. 

Volt óvodásaink rendszeres szereplői a SZIM -

világ rendezvényünknek, amit ebben az évben 

úgy oldottunk meg, hogy rajzokat kértünk 

tőlük, amiből kiállítást szerveztünk óvodása-

inknak.  

Nagycsoportosaink az iskolai tanévnyitó ün-

nepségen verssel szerepelnek. 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő munkájá-

nak megismertetése. 

 

Rendezvényeinkre meghívót küldünk. Intéz-

ményi beszámolóhoz adatokat szolgáltatunk. 

Területi képviselőnk gyakori vendég az óvo-

dánkban. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavarral, magatar-

tásproblémával küzdő gyermekek fejleszté-

se, illetve számukra a legmegfelelőbb isko-

latípus megválasztása. Pszichológus által 

gyerekeknek és szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszihológussal való együttműködése 

Tartalmas szakmai együttműködés logopé-

dus-óvodapedagógus között. 

A gyermekek szűrése.  

Probléma esetén szakmai, módszertani segít-

ségnyújtás, terápia alkalmazása, fejlesztés. 

Szakmai konzultációk, esetmegbeszélések. 

A logopédus munkáját segítettük a szülők 

tájékoztatásával, az időpontok betartatásával, 

az online kapcsolat felvételével. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság 

Székhely Intézmé-

nye 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása az 

óvodában a szakértői vélemény alapján. 

Annak meghatározása, hogy mely nevelési 

– oktatási intézményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, beiskolázás-

ra javaslat. 

A vizsgálat eredményéről szakvéleményt kül-

denek, mely tartalmazza a gyermek fejleszté-

séhez szükséges módszertani ajánlást is és a 

kontroll vizsgálat időpontját. 

 

Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességének szak-

mai támogatása. A továbbképzések alkal-

mával pedagógiai módszerek, eljárások 

átadása, elsajátítása. 

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, 

bekapcsolódás. 

A POK által szervezett képzéseken lehetősége-

inkhez képest részt veszünk.  

Szükség szerint szaktanácsadást igénylünk a 

nevelőmunkánkhoz. 

A minősítés előtt Órás Ibolya szaktanácsadó 

segítette mindkét kolléganő felkészülését. 

Csatlakozunk a megyei POK napokhoz bemu-

tató foglalkozás vállalásával. 

Óvodák – Családse-

gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetben élő családok, 

gyermekek érdekeinek képviselete, segíté-

se. 

Kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelősön 

keresztül.  

Jelző rendszer működtetése. 

Előadások látogatása, esetmegbeszélések. 

Érdekképviselet, esélyegyenlőség támogatása. 

Megfelelő tájékozottság a gyermekvédelmi 

törvények aktuális változásairól. 

A rászoruló családok, gyermekek érdekképvi-

selete, segítése.  

Írásbeli tájékoztatás adása rendszeresen. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turiszti-

kai Sport Kp és 

Könyvtár, Györffy 

István Nagykun M. 

A gyermekek számára óvodán kívüli kultu-

rális programok biztosítása, élményeik 

gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények sike-

res megvalósítása érdekében Információ 

áramlás biztosítása a közművelődési intéz-

ményekkel. 

Rendezvényeik látogatása gyermek és felnőtt 

közösségünkkel egyaránt lehetőségeinkhez 

mérten.  

A rendezvényekről a szülőket tájékoztatjuk. 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

Folyamatos információcsere, a családok 

segítése az egészséges életmód kialakításá-

Fogorvosi, védőnői szűrések évi két alkalom-

mal.  
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védőnők ban minden gyermek esetében. A fejtetves-

ség kezelése, visszaszorítása. A rendszeres 

óvodába járás segítése. 

Felvilágosító előadások alkalmanként, szülői 

tájékoztatás. 

Együttműködés a veszélyeztetett gyermekek 

ellátásában. 

A gyermekek egészséges fejlődésének rend-

szeres figyelemmel kísérése.  

Gyermekorvosi szűrés a saját körzetben törté-

nik, szülővel. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatása a 

pályázatokban. A karcagi óvodáskorú 

gyermekek képességfejlesztésének támoga-

tása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettekkel 

kapcsolattartás. 

„Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyerme-

kekért”kiemelten közhasznú Alapítvány kura-

tóriumi ülésének látogatása, rendezvényének 

támogatása (Ovi-gála) 

Környezetvédő civil szervezetek programjai-

hoz való csatlakozás:  

Autómentes nap,  

Hulladékcsökkentés hete,  

Tiszta Magyarországért! 

Komposztünnep 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítása, jó 

gyakorlatok átadása – átvétele. Információ-

áramlás. 

„Zöld Óvoda” hálózat építése 

Környezettudatosságra nevelés, szemléletfor-

málás széles körű terjesztése. 

Tevékenységközpontú Egyesület tagja minden 

óvodapedagógus. 

Nemzeti Pedagógus kar óvodai tagozatába 

jelentkeztünk, rendezvényén képviseljük neve-

lőközösségünket. 

Magyar Pedagógiai Társaság tagja 1fő 

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 

Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács 

munkájának támogatása: tehetséggondozó 

műhely működtetése  

5 területen:  

   mozgás, kézműves, környezeti, mese-

anyanyelvi, logikai 

Esetenként bemutató foglalkozás, korreferá-

tum vállalása. 

Főiskolák 

Gyakorlati képzés támogatása. Gál Ferenc Pedagógiai Főiskola Szarvas  

1 fő végzőshallgató 8 hetes gyakorlatának 

mentorálása, gyakorlati vizsgáztatása. 
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7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten való-

suljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső 

ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az 

éves munkaterv figyelembe vételével, átgondolt pedagó-

giai éves tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek 

meg a napi tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben 

valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű 

ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció terüle-

tén érjünk el egyre eredményes megvalósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata 

valósuljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igé-

nyeknek és a kidolgozott új módszereknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői felada-

tok értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. 

évében. 

 

 

 

 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek 

összhangban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. 

Az intézmény teljesítményértékelési rendszerének felül-

vizsgálata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör vo-

natkozásában. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumen-

tációjának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény 

szintű összegzések lehetőségének feltárása.  

 

Féléves nevelési tervek készítése, eredményességé-

nek értékelése. 

Kéthetes tematikustervezéssel az évszakokhoz, ün-

nepkörökhöz kapcsolódva a komplexitás biztosítása.  

A kialakult járványügyi helyzetben online segítettük 

az otthonmaradó gyerekeket és szüleiket.  

 

Biztonságos környezetben, testi-lelki egészség bizto-

sítása. 

Napi- és heti rendnek megfelelően a szervezett moz-

gások megvalósítása: mindennapos testnevelés és 

heti 1 nagy testnevelés foglalkozás szervezése. 

Mozgásigény kielégítése, természetes mozgásformák 

fejlesztése a szabad játékban. 

 

Együttműködés a szakemberekkel. A szakvélemény-

ben tett javaslatok szerint egyéni fejlesztések megva-

lósítása.  

Szükség szerint konzultáció a gyógypedagógussal. 

Naprakész dokumentációvezetés.  

 

Az EFOP 3.1.3.pályázat megvalósítása során elért 

eredmények megtartása. 

 

Jogszabályi változások követése.  

Új, kidolgozott módszerek beépítése a Pedagógiai 

Programba. 

 

A vezetői ciklus 4. évében Szabóné Szentesi Mária 

vezetői értékelése, tanfelügyelete megvalósult, az 

intézmény tanfelügyelete az járvány miatt a követke-

ző tanévre tolódott. 

Az intézményi önértékelési terv alapján Horváthné 

Balogh Barbara önértékelésére  nem került sor, a 

következő tanévre tolódott. 

 

Belső ellenőrzések megvalósítása az éves munkaterv 

szerint.  

Kovácsné Fodor Mónika és Sánta Szilvia  Ped.II. 

minősítése sikeresen megvalósult 2021. febr. 05. és 

2021. febr. 16. 

 

Megfigyelésen alapuló reális értékelés évente 2 alka-

lommal, szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről. 

A csoport és tagintézmény szintű összegzések nem 

valósultak meg. A BECS  nem működött a kialakult 

járványügyi helyzetben. 

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

lyázati forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám 

támogassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellá-

70 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 3 

óvodai csoportban, 6 fő óvodapedagógus, 1 fő peda-
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tást, az integrált nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az után-

pótlás biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresé-

se, szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésé-

vel. 

gógiai asszisztens és 3 fő szakképzett dajka által. 

 

Nevelőközösségünkben nincs pályakezdő.  

 

 

Zöld Óvoda Bázisintézményi megbízásból 100 ezer 

Ft utalványt kaptunk, könyvekre és tárgyi eszközök-

re. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pe-

dagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a 

gyermekek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék 

rendszeressé valamennyi óvodai csoportban életkoruk-

nak megfelelően. 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló 

hungarikumok megismerése kerüljön dokumentálásra, 

jelenjenek meg a keresztény kultúra témakörét feldolgo-

zó projektek valamennyi csoportban. 

Jeles napok megünneplése, értékközvetítés.  

Karcag város helyi értékeivel való ismerkedés. 

Szülőföldhöz való érzelmi kötődés megalapozása. 

Identitástudat erősítése 

 

Jó gyakorlatokat ismertünk meg, és beemeltük a 

nevelőmunkába: akácméz, kamilla virág, birka 

Hagyományosan megjelenik az óvodai életünkben az 

Advent, a Karácsony és a Húsvét 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósul-

jon meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való 

részvétel. 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

1fő, Kovácsné Fodor Mónika az ELTE 

Környezetinevelő szakon tanul, mely támogatott az 

intézmény továbbtanulási tervében. 

 

 

Lehetőség szerint részt vettünk az onlin képzéseken. 

 

A POK napokhoz ősszel és tavasszal is bemutatóval 

csatlakoztunk. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőkö-

zösségen belül. 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gya-

korlataink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlata-

ink. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított 

módszerek, gyakorlatok 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gya-

korlataink között. 

A POK napokhoz ősszel és tavasszal is bemutatóval 

csatlakoztunk. Az online forma sokkal több kollégá-

nak tette lehetővé a csatlakozást. 

 

Erre most nem került sor.  

 

 

Erre most nem került sor. 

 

 

Erre most nem került sor.  

 

 

Erre most nem került sor.  

 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, me-

gyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerül-

jenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdeké-

ben. 

 

Nevelőközösségünk minden tagja részt vesz több 

szakmai munkaközösség munkájában is valamennyi 

területen. 
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Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rend-

szeresen valósuljon meg. 

 

 

 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködé-

se feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros 

szakmai együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók 

közreműködésével 

 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés 

keretében tehetségnapok, szakmai programok, gyakorla-

tok megvalósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

Ebben a nevelési évben Kovácsné Fodor Mónika 

látja el a Tevékenységközpontú szakmai munkakö-

zösség vezetését. 

 Évi 2 alkalommal részt vesz az intézményi megbe-

szélésen. 

 

Az 5 területen működő tehetségcsoportunk együtt-

működik élményszerzések, gazdagító programok 

során.  

A műhelyvezetők részt vesznek évi 2 alkalommal az 

intézményi megbeszélésen. 

ét.  

 

Minősítés előtt álló kollégáim fogadták a szaktanács-

adót. 

Őszi és tavaszi Pedagógiai napok keretében bemuta-

tó foglalkozást tartottunk. „Komposztünnep” és 

„Földforgatók” címmel a fenntarthatóság jegyében. 

 

 A kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt. 

 

 

Nem alakítottunk ki. 

 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon 

való aktív részvétel 

 

Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezünk. 

 

Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatokat látunk el. 

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

nek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erőssége-

ket, és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe érvényesüljön. 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele vál-

jon a pedagógusok igényévé. 

Tagóvodai szinten a vezetői ellenőrzési terv alapján 

megvalósultak a tagóvoda vezetői ellenőrzések. 

Minden dolgozó a képességeinek megfelelő módon, 

legjobb tudása szerint végzi munkáját. Ismeri erőssé-

geit, fejlesztendő területeit.  

Az ellenőrzések fokozottan kiterjedtek a járványügyi 

utasítások betartására. 

 

 

 

Minősítés előtt álló kollégáim igénylik és fogadják a 

szaktanácsadókat. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehet-

ségterületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valameny-

nyi óvodában. 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támo-

gatása a tehetségműhelyek vezetésében. 

A tehetségműhely programjait megvalósítják, doku-

mentálják: Horváthné Balogh Barbara báb-

dramatikus játék, Sánta Szilvia testi- kinesztetikus, 

Tóthné Török Judit térbeli-vizuális, Kovácsné Fodor 

Mónika és Szabóné Szentesi Mária környezeti neve-

lés, Szentesi Nelli logikai területen. 

A műhelyek működése támogatott. 
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Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

 

Kiváló tehetségpont intézményünk. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakorno-

koknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori felada-

tok ellátása 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalat-

csere váljon rendszeressé. 

Kocsis Nikoletta végzős hallgató 8 hetes gyakorlatá-

nak és vizsgájának mentorálása, Szabóné Szentesi 

Mária által. 

 

Jelenleg nincs gyakornokunk. 

 

Részt vettem online a mentor konferencián, 2021. 

január 26. Szarvas 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott célkitűzések, feladatok eredményes megva-

lósításával érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésé-

vel. 

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat, 

feladatokat beépítettük a napi nevelőmunkába, ma-

gas szintű pedagógiai munkát megvalósítva. 

 

 Humán és tárgyi feltételeink törvénynek megfelelő-

en biztosított. Pályázati lehetőségeket figyeljük, 

lehetőség szerint élünk vele. Jelenleg NTP-s pályáza-

tunk van benyújtva, még nem bírálták el. 

 

8. Gyermekvédelmi munka (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze 

a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: Tóthné Török Judit látja el óvodánkban a feladatot, lelkiismeretesen, felkészülten. 

Nagyon jó partneri kapcsolatot alakított ki a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.  Szülők 

bizalommal fordulnak hozzá. Szükség esetén, családlátogatáson is ad felvilágosítást a lehetséges 

segítség formájáról. Kiemelten figyel a gyermekek hiányzásaira. A kialakult járványügyi hely-

zetben is igyekezett kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal. Óvodánk valamennyi pedagógu-

sával együttműködő a kapcsolata. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

Összesen 8 fő cigány gyermek járt óvodánkba. Az elosztás nem volt egyenletes, mert 7 fő a Ka-

tica csoportba járt. Figyelembe vettük a testvéri, rokoni kapcsolatokat, így alakult ki az elosztás. 

Az újonnan érkezők beilleszkedése, szocializációja a csoportba hamar megtörtént éppen a rokoni 

kapcsolatoknak köszönhetően. A csoport naplóban, éves tervben határoztuk meg a célunkat és 

feladatainkat a gyermekek nevelésére, melyet félévkor és évvégén is értékeltünk. Az egyéni bá-

násmódot igyekeztünk alkalmazni a fejlesztések során. Az esélyegyenlőséget biztosítani számuk-

ra az óvodában. A nagycsoportos korúak érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódtak a tehet-

ségműhelyek munkájába. Sikernek értékeljük, hogy rendszeresen és szívesen jártak óvodába. A 

szülőkkel is sikerült bizalmi partneri kapcsolatot kialakítani.  

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 

Gyermek monog-

ram 

Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

-    
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Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

D. A. Tanulási nehézség veszélyeztetett Kunné Nánási Mónika 2 

F. B. Tanulási nehézség veszélyeztetett Kunné Nánási Mónika 2 

K.G.B. Tanulási nehézség veszélyeztetett Kunné Nánási Mónika 2 

V. I. S. Tanulási nehézség veszélyeztetett Kunné Nánási Mónika 2 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

A járványügyi helyzetnek megfelelően rendszeresen részt vettek a gyerekek a fejlesztésen. A 

fejlesztő pedagógus tájékoztatta a szülőket és a kolléganőket a gyermekek fejlődéséről.  

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

Védőnői szűrés évi 2 alkalommal 2020. szeptember 25. és 2021. január 22. 

Fogorvosi szűrés 1 alkalom 2020. október 6. 

 

13. Tartásjavító torna(Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Horváthné Balogh Barbara 

Csoport létszáma: 12 fő 

Foglalkozás időpontja: szerda és péntek 11- 1130 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Sánta Szilvia 

Csoport létszáma: 12 fő 

Foglalkozás időpontja: kedd- csütörtök 11-1130 

 

A csoportba háziorvosi, védőnői ajánlás után kerültek be a gyerekek. A preventív mozgásgya-

korlatok végzésével az enyhefokú mozgásszervi elváltozások, lábstatikai rendellenességek, és a 

mellkas és gerinc deformitások súlyosbodásának a megelőzése volt a cél. A gyermekek termé-

szetes mozgásának, testi képességeinek, mozgáskészségének, mozgáskultúrájának a fejlesztése, a 

mozgásigény kielégítése, változatos eszközök használatával.  

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Tevékenységközpontú 6 fő Tapasztalatcsere, együttműködés. 

Kerekerdő 2 fő 
A  SNI gyermekek szakszerű ellátását segíti a ta-

pasztalatcsere, az esetmegbeszélések. 

Kézműves 1 fő Új technikák megismerése, kreativitás fejlesztése. 

Környezeti 2 fő 
Módszertani kultúra gazdagítása a környezetvéde-

lem, a fenntarthatóság terén. 

Gyermekvédelem 1 fő 
A törvényi változások követése, a gyermeki jogok 

érvényesítés Esetmegbeszélések. 

Testnevelés- gyógytestnevelés 2 fő Módszertani kultúra gazdagítása. 

Vezetői 1 fő 

Jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, 

magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai 

munka szervezése, irányítása. 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 
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 Nincs tagunk. 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 

Nem valósult meg a kialakult rendkívüli járvány helyzet miatt. 

 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása  

(a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: -2 fő tartásjavító- prevenciós torna  

                                        Tartásjavító torna 

                                        Tehetségműhely vezetése 

                   -1 fő minőségfejlesztés, gyakorlatvezetés  

                                             Intézményi, pedagógus önértékelések  

irányítása, értékelése 

                                             Főiskolai hallgató mentorálása  

                                             Tehetségműhely vezetése 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: Az elmúlt nevelési évben 5 tehetség műhely alakult óvodánkban: mozgásos logikai, 

báb- dramatikus játék, kézműves, és környezeti nevelés területén. Valamennyi tanköteles korú 

gyermekünk érdeklődésének megfelelően tagja volt valamelyik tehetségcsoportunknak. Volt, aki 

több munkájába is bekapcsolódott. Nagyon tartalmas terveket készítettek a kollégák, amik sajnos 

csak részben valósulhattak meg a kialakult járványügyi helyzet, és a gyermekek hiányzásai mi-

att. 

 
17. Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 
Helyszín, cso-

port 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

-     

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 
Helyszín, cso-

port 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

-     

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 

1 fő önértékelésére a rendkívüli helyzetben nem került sor. A következő tanévre halasztódott. 

 

19.      Pályázatok   

Nem volt nyertes pályázatunk. 

 

Célok megvalósítása: 

 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 
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Eredményesség: 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

Coop Mikulás rajzverseny Méhecske csoport édesség csomag 

Magyar Zászló március 15-e 1 fő - 

Csiga- Biga palota mesemondó 

verseny 

2 fő: 

Ökrös Patrick 

Bene Katica 

Aranyminősítés 

Ezüstminősítés 

Szent Pál Marista ált isk. 

Hulladékból újat… 

SZIM- művészek kézműves csoport 2. hely  

Zöld Óvodás vagyok… 

rajzpályázat 

3 fő - 

Sportolj velünk! rajzpályázat 1 fő ajándékcsomag 

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai  

 

(A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentáltak) 

Tagóvodai szinten a vezetői ellenőrzési terv alapján megvalósultak a tagóvoda vezetői ellenőrzé-

sek. Minden dolgozó a képességeinek megfelelő módon, legjobb tudása szerint végzi munkáját. 

Ismeri erősségeit, fejlesztendő területeit. Törekszik az igényes, magas szakmai színvonalon vég-

zett munkára.  

A járványügyi helyzetben fokozottan ellenőriztem a kapott utasítások, a higiénia szabályok 

betartását. Mindenki felelősség teljesen ügyelt az előírások betartására. A felajánlott, önkéntes 

tesztelésen valamennyi kollégám részt vett.  

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

Kis létszámú nevelőtestületünk tagjai együttműködve végzik a munkájukat. Segítik, kiegészítik 

egymást, hogy sikeres, eredményes legyen egy-egy feladat megoldása. 

 

Célmeghatározás (javaslat): 

Együttműködő, jó kollegiális munkakapcsolat megtartása. 

                             Tapasztalatcsere, jó gyakorlatok megosztása. 

                             Módszertani kultúra gazdagítása 

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 

 

21. Nyári élet tervezése, programja 

Nyáron rugalmasan igyekszünk a kialakított szokás- és szabályrendszerünket megtartani. A 

gyermekek csökkent létszámban veszik igénybe az óvodát. Számukra igyekszünk sokszínű tevé-

kenységet biztosítani, lehetőleg a szabadban. Az udvarunkon a nap minden szakában van árnyé-

kos rész, oda szervezzük a tevékenységeket. Ügyelünk a napi ritmusra, a sok mozgás mellett, 

csendesebb tevékenységeket is beiktatunk. A nagy melegben figyelünk a folyamatos folyadék 

biztosítására, gyakran készítünk limonádét is, és kínálunk gyümölcsöt. Árnyékoló sátrakat készí-

tettünk, amit nagyon kedvelnek a gyerekek. Vizes játékokat; vízzel rajzolást, célba lövést, hajó-

úsztatást, buborékfújást és locsolást is felajánlunk. A legnagyobb sikere a működő pára kapunak 

van. Rendszeresen feltöltjük a madár- és a méhitatóinkat. Időnként átsétálunk a közelünkben 

lévő arborétumba. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni kéréseit, igényeit. Gyakran szól a zene 

is, amire mozogni, táncolni szeretnek. 
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Takács Péter úti óvoda 
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1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagó-

gusok felkészülésének támogatása. 

Ábrahám Anett Pedagógus I. minősítési eljárására való felké-

szülésének támogatása. 2021. 05. 11. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzések-

re felkészülés (vezetői, intézményi) 

Pedagógiai –szakmai ellenőrzés nem volt. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

Bodnárné Nagy Mária pedagógus önértékelési eljárásának 

támogatása 2021.03.01-2021.03.16. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

Az óvodapedagógusok részt vettek a bázisintézményi rendez-

vényeken. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ felada-

tainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

 

 

2020.09.10. Kultúr program a veszélyhelyzet miatt elmaradt. 

2020.10.22. Kultúr program a veszélyhelyzet miatt elmaradt. 

Helyszín: Kuthen úti Tagóvodában 

Fórum témája: Mentálhigiénés szakember- Kiégés 

Fórum időpontja: 2020. október.22. 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített 

mérési eredményeik  

 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata   

 

2. Működési terv megvalósulása  

 
 Volt-e változás a tervhez képest? (igen/nem) Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje Igen. 

rendkívüli szünet: 2021.03.08-2021.04. 19-ig. 

A korona vírus helyzetre való tekin-

tettel rendkívüli szünet elrendelése. 

 

 

Szünetek 

Téli szünet: 2020. december 21-től – december 30-ig 

Tavaszi szünet: 2021. április 01-től - április 06-ig 

Nyári zárás: 2021. július 05-augusztus 23-ig 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Értekezletek 

 
 Munkatársi Szülői értekezlet tagintézményi 

Ideje 2020.09.10. 2020.09.14. és 15. 

Témája 

-A tanévkezdő információk átadása, tájékoztatás az 

óvodai csoportokról, az óvodánk ez évi törekvései-

ről, feladatairól.   

- Az óvodai szokásrendszer és hagyományok meg-

beszélése a tapasztalatok alapján.  

-A nevelési évre vonatkozó óvodai rendezvények 

megjelölése, szervezési feladatok, megbeszélés, 

feladatok és felelősök kijelölése  

-A pályázatok megvalósításával kapcsolatos felada-

tok megbeszélése. Az előző nevelési év tapasztala-

tainak megbeszélése, a ballagás, évzáró, gyermek-

nap programja. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Tár-

sadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 

intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” 

kiemelt projekt megvalósításának kiemelt feladatai.  

- Lépésről – lépésre nevelési program ismertetése a 

szülők számára  

- Csoportok bemutatása 

- Meghívott vendégek tájékoztatói (egyházi iskolák) 

- Tájékoztatás, az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Tár-

sadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intéz-

kedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” kiemelt 

projekt megvalósításáról, a gyerekeket érintő tevé-

kenységekről. 

- Házirend ismertetése 

- Tervezett rendezvények, aktuális feladatok a neve-

lési évre vonatkozólag 

 

Résztvevői 
A Takács Péter úti óvoda  

nevelő közössége, jelenléti ív szerint 

A szülők közössége jelenléti ív szerint. 

Óvodapedagógusok, dajkák. 

Felelős Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető 

 

 

Megvalósí-

A munkatársi értekezleten a kijelölt témákat meg-

beszéltük. Az előző nevelési év tervezésének meg-

valósításáról a tapasztalatokat összegeztük. Kialakí-

A szülői értekezleten a tervezett tájékoztatást a szü-

lők megkapták. A meghívott vendégek az egyházak 

részéről a tájékoztatójukat megtartották. 
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tás 

 

 

tottuk az elvárás rendet a pedagógiai feladatoknál, 

kiemelten a Lépésről lépésre nevelési program 

megvalósítását illetően. Megjelöltük a felelősöket a 

tervezett programokhoz. Számba vettük ez évi 

feladatainkat, a munkát felosztottuk. 

AZ Esélyteremtő projekt megvalósításáról tájékozta-

tó hangzott el. 

A Házirend felolvasásra került. 

A nevelési év során várható óvodai rendezvényekről, 

ünnepekről beszéltünk. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

 Március 15. 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 20.  

 

 

 

 

 

 

 

Október 23. 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Ábrahám Anett 

 

 

 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária Erika 

Szele Éva 

Szabó Erika 

 

 

 

 

Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Szele Éva 

Ábrahám Anett 

 

Az óvodai megemlékezést a rendkívüli szünet elrendelése miatt, 

csak az ügyeleti ellátásban résztvevő gyermekek számára tartottuk. 

A csoportok on-line oldalakon keresztül tartották a családokkal a 

kapcsolatot, az ünnepre való megemlékezést is ebben a formában 

közvetítették a gyermekek számára. 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Jókai úti óvodába nem látogat-

tunk el. A csoportok a délelőtt folyamán beszélgető körben beszél-

getést kezdeményeztek arról, hogy a népek összetartozását miből 

láthatjuk, hogyan ismerhetjük fel. Milyen formái lehetnek az össze-

tartozás kifejezésének. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelték az ünnepi 

témakört. A csoportokban a projektek célja a feladatokon és a tevé-

kenységeken keresztül megvalósult. Ezt az ünnepet családtagjaikkal 

élték át a gyerekek. Az óvodába érkezéskor elmondták élményeiket. 

A csoportokban része volt az aktuális projektnek, hozzákapcsoló-

dott a projektek megvalósításához. Beszélgetés formájában éreztet-

tük az ünnep fontosságát, szépségét. Képeket nézegettünk és régi 

hagyományokról meséltünk a gyerekeknek. 

 

Csoportszintű megemlékezés. A projektek felölelik az ünnepi té-

makört. Az óvodai csoportok saját kis közösségükben ünnepelték. 

Megemlékeztek az eseményekről, meseszerű feldolgozást alkal-

maztak. A gyermekek megérezték az ünnep hangulatát, jelentősé-

gét. A foglalkozások alkalmával az ünnep jellegéből adódó hangu-

latot a gyerekek átérezték, a célunk megvalósult. 
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 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel 

kapcsolatos hagyományok 
Felelős  

 Gyermekek névnapja Óvodapedagógus A gyermekek névnapját, születésnapját minden csoportban kis táb-

lácskákon követik nyomon a gyerekek. Az ünneplés versekkel, da-

lokkal történik. A gyerekeket süteménnyel, cukorkával vendégelik 

meg a gyerekek. Minden alkalomra készítettünk kedves kis ajándé-

kot az ünnepeltnek. A tanév során minden kisgyermek névnapját és 

születésnapját megünnepeltük. 

 
 

Gyermekek születés-

napja 

 

Óvodapedagógus 

 

Mikulás várás Óvodapedagógus 

A Mikulás várás időszakában a gyerekek a Mikulás, a cukorka, a 

játékeszközök stb. megjelenítésének számos formájával ismerked-

hettek meg. A projektek alkalmával tevékenykedés mellett, jellemző 

volt a még több odafordulás, beszélgetés. A családról való beszélge-

tés, a képek és otthoni élmények gyűjtése. A Mikulás bácsinak 

örömmel tanulták a verseket, dalokat. A Süni és Maci csoportos 

gyermekek levelet írtak a Télapónak. Mikulás érkezése: 2020.12.04-

én   

Az ünnepségeket zárt körben tartottuk, minden csoportban. A Miku-

lást Az óvodapedagógusok jelenítették meg, váltva egymást.  Az 

ajándékcsomagokat a csoportokban a szülői munkaközösségi tagok 

állították össze. Az ünnepről képeket készítettünk, ezeket on-line 

küldtük el a szülőknek. 

 

 

Advent  Karácsony Óvodapedagógus 

A hangulati előkészítés az adventi időszakban valósult meg óvo-

dánkban. A projektek változatos módon, új, érdekes tevékenységeket 

kínálva várták a gyerekeket. A gyerekek találkozhattak az ünnephez 

kapcsolódó szimbólumokkal, készítettek fenyődíszeket, ajándékokat. 

A csoportszobák díszítése megteremtette az ünnep hangulatát. A 

karácsonyi zene elmaradhatatlan volt ezekben a napokban. Az ün-

nepnek sajátos hagyománya alakult ki óvodánkban. Ezek a hagyo-

mányok az óvodapedagógusok egyéni erősségeit tükrözik. Az ünne-

pen pedig az ünnepi műsorszámban mutatkozott meg.  

2020. 12. 17. „Ovi-Karácsony”:   

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 kisebbek-

nek.  Népviseletbe öltözve, a fenyőfa mellett előadott műsor, mind 

az előadó gyerekeknek, mind pedig a részvevő gyerekeknek kará-

csonyi élményt nyújtott. A Cinke csoportos gyerekek karácsonyi 

verseket, dalokat adtak elő. A Süni csoportos gyerekek zenés, táncos 

műsorral kedveskedtek. A Katica csoportos legkisebbek pedig ve-

lünk énekeltek és mondókáztak. Az óvoda dolgozói meglepetés 

műsorral kedveskedtek a gyerekeknek. Mesét dramatizáltak. A mese 

címe: A kisgömböc. Az előadás nagy élmény volt a gyerekek számá-

ra, bár a legkisebbek már nehezen tudtak figyelni. Majd a csoportok 

megtalálták a fa alatt a csoportjuk ajándékait. 

Az ünnepről képeket készítettünk, ezeket on-line küldtük el a szü-

lőknek. 

  

 

Farsang 

 

2021.02.23. Katica 

csoport 

2021.02.24. Maci cso-

port 

2021.02.25. Süni cso-

port 

2021.02.26. Cinke 

csoport 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

A farsangi ünnepkör feldolgozása a csoportokban sokszínű, tréfás, 

hagyományápoló projektben valósult meg. Az óvodapedagógusok 

által felkínált tevékenységek során a gyermekek sokat nevettek, 

tréfálkoztak. Tréfás dalokat, verseket tanultak. A mesék tatalma 

kötődött a farsangi hangulathoz. A veszélyhelyzetre való tekintettel 

zártkörű ünnepünk volt. A gyermekek jelmezbe öltöztek már óvodá-

ba érkezéskor. Nagy élmény ez számukra, hiszen egész délelőtt 

jelmezükben lehettek. Több féle játékot, kézműves tevékenységet 

kínáltak az óvodapedagógusok a gyermekeknek. Minden kisgyermek 

elmondta a jelmezes versét, a hangulat nyugodt és odafigyelő volt. A 

gyerekek bátran kiálltak, szívesen verseltek. A megvendégeléshez a 

fánkot az ESSEN Kft. biztosította. Az ünnepről képeket készítettünk, 

ezeket on-line küldtük el a szülőknek. 

  

 
Óvodapedagógus 

Pünkösdölő 

Zárt ünnep volt. 
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megne-

vezése, időpont-

ja 

Felelős/ résztvevők 

köre 
Időpont Megvalósítás 

Barangoló 

 

 

Posztósné Kovács Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

és 10 nagy csoportos 

gyermek, a gyermeke-

ket kísérte Magyar 

Olga dajka. 

 

 

2020.10.14. 

 

 

 

 

 

 

 

A Györffy István Nagykun Múzeum, „Kunok öröksége 

– Népélet a Nagykunságban” című kiállítás élménysze-

rű feldolgozása 5-6 éves gyermekek számára. 

Zárt körben valósult meg a veszélyhelyzetre való tekin-

tettel. Abban az időintervallumban csak a mi óvodás 

gyermekeink voltak bent a múzeum épületében. 

A kiállítás termeiben megmutatott életmód élménysze-

rű feldolgozása valósult meg. Olyan tevékenységek 

szerveztünk az egyes termekben, amelyekbe bekapcso-

lódva a gyermekek megtapasztalhatták a régi életmód 

egyes elemeit. Az eszközök bemutatása során lehetősé-

get adtunk azok megérintésére, az eszközökkel végez-

hető tevékenységek kipróbálására. 

A gyerekek nagyon érdeklődőek, kitartóak voltak.  

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény meg-

nevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

 

„Pöttöm-fogadó” 

 

 

 

 

 

Óvodapedagó-

gusok 

 

 

2020.10.15. 

 

 

 

 

Zárt körben rendeztük meg. A csoportok azon a dél-

előttön kedves ajándékot készítettek minden kisgyer-

meknek. Feldíszítettük a termeket, a tornaszobát és a 

teraszt is. A tornaszobában találkoztak a csoportok, ott 

versekkel köszöntötték a kicsi társaikat. A legkisebbek 

átbújtak a kapun, melynek díszítése mind a négy cso-

port jelképét mutatta. A Süni csoportos gyermekek 

népviseletbe öltözve táncos műsorral kedveskedtek. 

Ezután a csoportok szétváltak. Volt szőlőpréselés, 

tökhordás, kukoricamorzsolás és még más mozgásos 

játék is. Ezeket váltva az udvaron, a csoport szobákban 

és a tornaszobában valósítottuk meg. Az ünnepről 

montázst készítettünk, melyet az on-line felületre fel-

töltve mutattunk meg a szülőknek. 

„Ovi-Karácsony” 

 

Óvodapedagó-

gusok 

 

2020. 12. 17. 

 

 

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.  Népvi-

Gyermeknap 

 

2021.05. 28. 

A Maci és Katica csoportos gyermekek pünkösdi műsorral kedves-

kedtek az óvodás társaiknak. A Cinke csoportos gyermekek „A há-

rom pillangó” című mesét játszották el, a Süni csoportos gyermekek 

a virágok táncát táncolták vidám tavaszi hangulatot teremtve. Ezt 

követte a csillám tetoválások készítése, amit már nagyon vártak a 

gyermekek. Mozgásos játékokat kínáltunk az udvar egyik részén, 

népi játékokat az udvar más részén. A hangulat vidám volt és élénk. 

  

 

Anyák napja 

 

2021. 04.30. 

 

Óvodapedagógus 

Az anyák napi köszöntést a csoportokba járó gyermekek együtt tet-

ték. Videó felvételt készítettünk, ahol énekkel és versekkel köszön-

tötték a gyermekek az édesanyákat. Ajándékot készítettek a gyerme-

kek, melyet hazavittek és otthon odaadták édesanyjuknak, elmondták 

mellé a verset is. 

  

 

Évzáró 

 

2021. 06.04. 

Óvodapedagógus 

A nagycsoportosok búcsúztatása, ballagás. Nyílt ünnepünk lett, amin 

már a szülők is részt vehettek. A búcsúztatón verseltek, énekeltek, 

kapun átbújtak a gyermekek, bejártuk az óvodát, majd szivárvány 

üstököst dobtunk a magasba. Meghitt ünnepi hangulatban zajlott. 
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seletbe öltözve, a fenyőfa mellett előadott műsor, mind 

az előadó gyerekeknek, mind pedig a részvevő gyere-

keknek karácsonyi élményt nyújtott. A Cinke csoportos 

gyerekek karácsonyi verseket, dalokat adtak elő. A 

Süni csoportos gyerekek zenés, táncos műsorral ked-

veskedtek. A Katica csoportos legkisebbek pedig ve-

lünk énekeltek és mondókáztak. Az óvoda dolgozói 

meglepetés műsorral kedveskedtek a gyerekeknek. 

Mesét dramatizáltak. A mese címe: A kisgömböc. Az 

előadás nagy élmény volt a gyerekek számára, bár a 

legkisebbek már nehezen tudtak figyelni. Majd a cso-

portok megtalálták a fa alatt a csoportjuk ajándékait. 

Az ünnepről képeket készítettünk, ezeket on-line küld-

tük el a szülőknek. 

Egészség nap 
Tagóvoda veze-

tő 

 

2020.09.18. 

 

Az óvodában egészség napot szerveztünk, melyen 

előadást tartott dr.Vass Éva gyermekorvos. A védőnők 

pedig kedves mesét báboztak el a gyermekeknek. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

 

Zöld jeles 

napokról 

való meg-

emlékezés 

 

Autómentes világnap 

 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

 

 

 

Föld világnapja 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

2020.09.28. 

 

 

 

 

 

2020.10.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.03.22. 

 

 

 

 

 

 

2021.04.22. 

 

 

 

 

 

Autómentes világnap 

Hagyomány óvodánkban, hogy ez alka-

lomból kerékpáros ügyességi versenyt 

rendezünk. Az óvoda KRESZ pályája 

alkalmas erre a célra. Az ügyes gyerekek 

mindannyian almát kapnak a feladat vég-

rehajtása után. 

 

Állatok világnapja: 

A csoportokban a projektek tartalmazták 

az állatok világnapjához kapcsolódó isme-

reteket, játékokat. 

Az óvoda udvarán közös játékot szervez-

tünk. A Maci csoportos gyermekek a Sün 

Balázs című mesét játszották el. Aztán az 

állatokat utánoztunk.  

Játékot kezdeményeztünk a gyermekek 

számára: „Ki vagyok” játék.  A gyermekek 

körben ülnek. Egy kisgyermek fejére fej-

díszt teszünk, melyen egy állat fotója van. 

Ki kell találnia a többiek elmondásából, 

hogy milyen állat. Minden kisgyermek 

csak egy jellemzőt mondhat a megadott 

állatról. Ha kitalálta a gyermek, hogy mi-

lyen állat fotója van a fejdíszén, akkor ő 

választhat másik játékost. 

Színezőt kaptak a gyerekek, utánozhatták 

az állatok hangját, elmesélhették saját 

élményeiket. 

 

A gyermekeket on-line kerestük meg a 

tevékenységek felajánlásával. Gyökeres 

Éva és Ábrahám Anett óvodapedagógusok 

készítettek óvodánkból tevékenységeket az 

óvodás gyermekek számára. 

 

 

A csoportok projektjei tartalmazták az 

ünnep tevékenységeit. Ez alkalomból szí-

nes só-liszt gyurmából készültek földgöm-

bök. A víz körforgását bemutattuk, ábrá-

zolták is a gyermekek. A Föld élővilágáról 

beszélgető körök voltak. A Föld bolygó 
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Madarak és fák napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi 

világnap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.05.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.06.01. 

megőrzéséről beszélgettünk minden cso-

portban. Magával a földdel is tevékeny-

kedtünk (megnéztük a vízáteresztő képes-

ségét, ütettünk). Egy gyermek egy palánta 

napunkon sok virág palántot és öldség 

palántot hoztak a gyermekek. Azokat kö-

zösen elültettük. 

 

A csoportok projektjei tartalmazzák a 

tervezett tevékenységeket. Közös udvari 

tevékenységünk a fák megmérése volt. 

Majd kerestük az azonosságokat és a kü-

lönbözőségeket a fákra vonatkozóan. Má-

sik beszélgető csoport madárhangokat 

gyűjtött, majd A Süni csoportosokkal 

madáritatót készítettünk. 

 

 

A gyermekekkel a környezet megóvásáról 

beszélgettünk, abban tevékenykedtek a 

csoportok. Az udvaron közös tevékenység 

volt az udvar tisztán, rendezetten tartása. A 

komposztálóba gyűjtöttük a kiszedett 

gyomokat stb. A Cinke csoportosokkal 

szemetet válogattunk, majd a megfelelő 

hulladékgyűjtőbe helyeztük. Kuka manó 

mesét hallgattunk az udvaron. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi  

rendezvények                     Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” 

játékos sorverseny 

(gyermekek – szü-

lők) 

 

tagóvoda vezető 

 

 

 

2020. 10.13. 

 

 

 

 

Óvodánk nagycsoportosai 

nagy izgalommal készültek. 

Nagyon jól érzeték magukat. 

Videó felvétel készült a tevé-

kenységekről. 

Részt vevő óvodapedagógu-

sok: Popovicsné Nagy Mária, 

Szabó Erika, Bodnárné Nagy 

Mária, Ábrahám Anett 

12 gyermek  

4 óvodapedagógus 

 

„Ovigála”  

A veszélyhely-

zetre való tekin-

tettel elmaradt. 

 

 

 

  

Aprólábak Néptánc 

gála 

A veszélyhely-

zetre való tekin-

tettel elmaradt. 

 

 

  

„Játszd újra „kreatív 

alkotó kiállítás 

 

tagóvoda vezető 

 

2021.05.10. 

Az óvodában kiállítást készí-

tettünk az elkészült munkák-

ból. Sok kedves játékeszköz 

készült erre az alkalomra. 

Széll Ágnes, Popovicsné 

Nagy Mária és 15 kis-

gyermek. 

Ügyeskedj a kerék-

pároddal 

Popovicsné 

Nagy Mária, 

Bodnárné Nagy 

Mária 

 

 

 

 

 

2020.09.24. Az óvoda udvarán kerékpáros 

ügyességi pályát alakítottunk 

ki, ahol az óvodás gyermekek 

gyakorolhatták a kerékpáro-

zást. Ügyességi versenyt ren-

deztünk, ahol minden kis-

gyermek kipróbálhatta kerék-

pározási és közlekedési tudá-

sát. A kerékpár részeit, azok 

Az óvodapedagógusok és 

az óvodás gyermekek. 
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funkcióit Bíró István fűtő 

karbantartó mutatta meg a 

gyermekeknek. 

Pedagógus napi 

ünnepség 

 

 

2021.06.18. Felemelő ünnepi hangulatban 

zajlott. 

5 óvodapedagógus 

2 dajka 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 

Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 
A szülők számára hagyományként mű-

ködő nyílt napok a veszélyhelyzetre való 

tekintettel nem valósultak meg. 

   

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 

 
Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma 

Intézményi rendezvények           Felelős 

     

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

    

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 Személyi feltételek, változások: 

Boldizsárné Vajó Rápolti Erzsébet óvodapedagógus a Csokonai úti óvodába folytatta tevékeny-

ségét 2021. januártól. 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: 

A csoportbeosztás és a munkarend nem változott a nevelési év során. 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

Az esemény naptárban tervezettek többségében megvalósultak. A rendkívüli szünet ideje alatt a 

Március 15. ünnep és a Húsvét ünnep nem tudott a hagyományos módon megvalósulni. 

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Szárítógép, 3 db magnó 

2 db homokvíz asztal, Sakk szőnyeg, Sakk készlet 

Gyermek néptánc ruhák (8), Zene lejátszó és 

kihangosító, zenei fejlesztés eszközei 

Játék eszközök  

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 
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Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Udvari játékok karbantartása, festése 

Kerítés festése 

Mesekerítés karbantartása és a képek 

felújítása 

Udvari babaszoba padlójának karbantar-

tása 

Iroda helységen a műanyag padló cseré-

lése 

A csoportszobákban a szőnyegek pótlása 

cseréje 

  

 

5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: Nincs. 

 

 Akkreditált tanfolyam: 

 
Résztvevő neve Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés időpont-

ja 

Tanfolyam meg-

nevezése 

Képzési hely Képzés szer-

vezője 

      

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Posztósné Kovács Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 

14:00-15:00 

Információ biztonság a pedagógusok mindennapi 

munkájában 

 

on-line formában 

2021. 04. 19. 

Szele Éva 

Ábrahám Anett 

 

Szele Éva 

10:00 – 11:30  „Mese feldolgozás lehetősége nagy-

csoportban” 

13:30-14:30 „Vizuális kompetenciákat támogató 

élmény pillanatok 

 

on-line formában 

2021. 04. 19. 

 

Bodnárné Nagy Mária 

Szabó Erika 

10:00-11:30 „Dúdoló zenei tehetséggondozó mű-

hely” 

13:30-14:30 „ Az óvoda feladatai az integrált óvo-

dai nevelés 

 

on-line formában 

2021. 04. 20. 

 

Posztósné Kovács Éva 13:00-14:00 „Mesefeldolgozás másképp”  

 

on-line formában 

2021. 04. 20. 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

Ábrahám Anett 

Szele Éva 

Széll Ágnes 

14:00-15:00 „A diverzitás mint érték” 

 

15:00-16:30 Integráció és inkluzió az óvodapeda-

gógus szemével 

 

on-line formában 

2021. 04. 21. 

 

Popovicsné Nagy Mária 

Széll Ágnes 

10:00 – 11:30 „ A mese varázs az együttnevelés-

ben” 

on-line formában 

2021. 04. 21. 

Szabó Erika 13:00-14:00 

„Okosító zenebona” 

on-line formában 

2021. 04. 21. 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Gyökeres Éva 

10:00- 12:00 Bimbó serken, rügy kipattan projekt 

zár foglalkozás 

10:00- 12:00 Tavaszi projektzáró tevékenység 

nagycsoportban 

on-line formában 

2021. 04 22. 

 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

13:00-14:00 „Gyermeki személyiség kibontakozása 

ének…” 

on-line formában 

2021. 04 22. 

Popovicsné Nagy Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Ábrahám Anett 

10:00-11:30 „Földforgatók talajvizsgálat” on-line formában 

2021. 04. 23 

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 
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Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, 

rendezvény meg-

nevezése 

Szervezője Helyszíne 

     

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat kialakítá-

sa, intézményi jó gyakorlatok intéz-

ményen belüli átadása, egymástól 

tanulás. 

Pályázati projektek eredményes meg-

valósítása 

 Az intézményt érintő tevékenységek során jellemző 

volt a közös együttműködés, a team munka. A veszély-

helyzet ideje alatt az óvodapedagógusok on-line tartot-

ták a kapcsolatot. 

Képzések, továbbképzések alkalmával emberi és szak-

mai kapcsolatokat alakítottak ki, a meglévőeket erősí-

tették. Tehetségpont feladatainak megvalósításában 

szoros volt az együttműködés az azonos területen mű-

ködő teamek között. A pályázat megvalósítása érdeké-

ben az óvodapedagógusok sikeresen együttműködtek 

(képek, filmfelvételek készítése). 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni fejlő-

déséről. 

Vélemények, szülői igények, vissza-

jelzések fogadása. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a szülőkkel való 

kapcsolattartás átalakult. Az információk átadását on-

line felületen és természetesen szóban is biztosítottuk. 

A szülői értekezletek első alkalommal az udvaron tar-

tottuk meg. Azt követően írásban on-line felületen tájé-

koztattuk a sülőket az óvoda pedagógiai munkájáról. A 

gyermekek egyéni fejlődéséről a biztonsági előírásokat 

betartva szóban adtunk tájékoztatást. A szülők vélemé-

nyeiket elmondhatták, vagy eljuttathatták az on-line 

felületen. Azokra mindenkor reagáltunk. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megállapo-

dás alapján Közösségi szolgálat meg-

szervezése középiskolás diákok szá-

mára. 

A nevelési év nagy részében nem tudtunk fogadni kö-

zösségi szolgálatra gyermekeket, nem is jelentkeztek. A 

nevelési év végén kettő tanuló kezdte meg közösségi 

szolgálati tevékenységét óvodánkban. 

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános  Isko-

la tagintézményei (Ko-

váts Mihály tagiskola, 

Kiskulcsosi tagiskola, 

Erkel Ferenc AMI), 

Arany János Á.I., Nagy-

kun Református Á.I., 

Györffy István Katoli-

kus Á.I., Szent Pál 

MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beillesz-

kedés segítése. Eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakítása. A peda-

gógiai módszerek, eljárások összehan-

golása. 

Az iskolákkal való kapcsolat is változáson ment át. A 

kapcsolattartás formája jellemzően on-line volt. A sze-

mélyes kapcsolatok lehetőségének hiányában filmek 

készültek a tevékenységek bemutatására. Az óvodában 

az internetes felület segítségével mutatjuk be a gyerme-

kek számára a karcagi iskolák tevékenységeit. Sajnos az 

első osztályos gyermekeket nem látogathattuk meg. 

Eredményes, tartalmas szakmai kapcsolat kialakítására 

törekszünk.  

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. Az in-

tézmény pedagógiai nevelő munkájá-

nak megismertetése. 

Adatszolgáltatás. Az intézmény rendezvényeinek bemu-

tatása. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok Me-

gyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Karcagi Tag-

intézménye 

Képesség, részképesség zavarral, ma-

gatartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve számukra a legmeg-

felelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és 

szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszihológussal való együttmű-

ködése Tartalmas szakmai együttmű-

Az 5. életévüket betöltött gyermekek képességvizsgála-

ta megtörtént. Beszédhibák szűrése, javítása, 3 és 5 éves 

gyermekek szűrése megvalósult. 
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ködés logopédus-óvodapedagógus 

között. 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok Me-

gyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Szakértői 

Bizottság Székhely 

Intézménye 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellá-

tása az óvodában a szakértői vélemény 

alapján. Annak meghatározása, hogy 

mely nevelési – oktatási intézményben 

nyerjen felvételt a gyermek. SNI felül-

vizsgálatok, beiskolázásra javaslat. 

A sajátos nevelési igény megállapítása, felülvizsgálat, 

szakszerű ellátás biztosítása a szakértői vélemény alap-

ján. 

Óvoda – Oktatási Hi-

vatal Jász-agykun-

Szolnok Megyei Peda-

gógiai Oktatási Köz-

pont 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzé-

sek alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása Köz-

nevelési fejlesztésekről tájékozódás, 

bekapcsolódás. 

A nevelőmunka eredményességének szakmai támogatá-

sa. A gyakornok óvodapedagógus látogatása, segítése. 

A továbbképzések alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozódás, bekapcsolódás. 

Óvodák – Családsegítő 

Központ, Gyermekjó-

léti Szolgálat, Gyámhi-

vatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetben élő csalá-

dok, gyermekek érdekeinek képvisele-

te, segítése. 

A probléma jelzése érdekében a hátrányos, halmozottan 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő családok 

életét figyeljük. Egy esetben jeleztünk problémát.  

Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyám-

hivatal felkérésére elkészítjük a kért jellemzéseket. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turisztikai 

Sport Kp és Könyvtár, 

Györffy István Nagy-

kun M. 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, él-

ményeik gazdagítása. Együttműködés 

városi rendezvények sikeres megvaló-

sítása érdekében Információ áramlás 

biztosítása a közművelődési intézmé-

nyekkel. 

A múzeum kiállításának látogatása megvalósult (Ba-

rangoló). A gyermekek ellátogattak a Városi Könyvtár-

ba, a Fazekas házba, a Tájházba. Filmfelvétellel vettünk 

részt a városi mesemondó versenyen. Jó kapcsolatot 

tartunk fenn a művelődési intézményekkel. 

 

Óvodák – gyermekor-

vosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcsere, a csalá-

dok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek eseté-

ben. A fejtetvesség kezelése, vissza-

szorítása. A rendszeres óvodába járás 

segítése. 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és 

talp deformitások szűrése. Védőnők rendszeres tisztasá-

gi vizsgálata egy alkalommal történt. Az óvodában 

egészség napot szerveztünk, melyen előadást tartott 

dr.Vass Éva gyermekorvos. A védőnők pedig kedves 

mesét báboztak el a gyermekeknek. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatása 

a pályázatokban. A karcagi óvodásko-

rú gyermekek képességfejlesztésének 

támogatása. Rendezvények szervezése. 

Városban működő civil szervezettek-

kel kapcsolattartás. 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Ovigála rendezvé-

nyek támogatása. 

 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítása, 

jó gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozásokon 

való részvétel, szakmai együttműködések. 

Óvoda - Tehetségtaná-

csok 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhelyek meg-

ismerése, bemutatása. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak meg, 

melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, értékelési 

rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, az éves 

munkaterv figyelembe vételével, átgondolt pedagógiai éves 

tervezésben, tematikus lebontásban jelenjenek meg a napi 

tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai 

nevelésünk alapelveit figyelembe véve készülnek el a 

csoportok éves pedagógiai tervei, melyek tükrözik a neve-

lési programjaink sajátos vonásait. A csoportnaplóink 

tervszerű, tudatos, naprakész tervezése, vezetése jellemző. 

A csoportok nevelési terve kiterjed a csoportbeli szokások-
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Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egységben valósuljon 

meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szakszerű ellá-

tásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció területén 

érjünk el egyre eredményes megvalósítást. 

 

ra, magatartásformálásra és hagyományápolásra, közös 

élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, 

feladatokra. 

A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás 

alkalmazása megjelenik. 

2021.03.08.-2021.04.19-ig rendkívüli szünet volt érvény-

ben. Ez idő alatt Gyökeres Éva, Ábrahám Anett a „Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” facebook oldalra napi rend-

szerességgel tevékenységeket kínáltak az óvodásoknak. 

 

Egészséges életmód feltételeit biztosítottuk, szokásainak 

megalapozása megtörtént. Alapvető higiéniai, táplálkozási, 

öltözködési szokások kialakítása életkortól és egyéntől 

függően megfelelő ütemben fejlődik. Kiemelt helyet ka-

pott a második félévben az alapos kézmosás és a higiénés 

szokások fejlesztése. 

Az egészséges táplálkozás biztosított, szolgáltatóval való 

szoros együttműködés jellemző. Az óvoda valamennyi 

csoportjában heti rendszerességgel gyümölcsnap.  

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti 

időszakban, szervezett formában valósul meg. Heti egy 

alkalommal kötelező mozgás tevékenység, egy alkalom-

mal mozgásos versenyjátékok, és egy alkalommal zenére 

történő mozgás valósul meg. A hét többi napján, a délelőtt 

folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindenna-

pos testnevelés. Lehetőség szerint az udvaron való tartóz-

kodás ideje alatt felajánlott szervezett mozgásos tevékeny-

ségeket szervezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 

minél több időt a levegőn töltsenek a gyermekek. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása során biztosí-

tottuk az empatikus, elfogadó környezetet. A gyermekek 

fejlesztése egyszemélyes kapcsolatban vagy mikro csopor-

tos formában történik. A gyermekek ellátását az óvodape-

dagógusok mellett szakemberek végezték. A megvalósítás 

során felmerülő eredményekről rendszeres a konzultáció 

az óvodapedagógus –fejlesztőpedagógus - gyógypedagó-

gus között. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavarral küzdő gyer-

mekek ellátását fejlesztő szakvizsgával rendelkező óvoda-

pedagógusok segítik. Ebben a nevelési évben 3 gyermeket 

fejlesztett fejlesztő pedagógus. 

Kiemelten tehetséges gyermek ellátása kettő tehetség terü-

leten történt:  

 Zenei 

 Logikai-matematikai 

A két tehetséggondozó műhely olyan területet érint, mely a 

gyermekek különböző érdeklődésének megfelel. A tehet-

séggondozó műhelyekbe minden tanköteles korú gyermek 

részt vehet, de helyet kapnak a kisebb gyermekek is, 

amennyiben érdeklődésük már megmutatkozik. 

A logikai-matematikai tehetséggondozó műhely ebben a 

nevelési évben NTP pályázatot valósít meg. A kialakult 

vírus helyzet miatt a pályázat módosításra került, a megva-

lósításra 2020.november végéig sor került. 

A zenei tehetséggondozó műhely ebben a nevelési évben 

NTP pályázatot valósított meg. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodai csoportok kialakítása-

kor, az éves nevelési terv kidolgozásakor arra, hogy a 

cigány gyermekek befogadó környezetre találjanak. A 

szociális beilleszkedés segítése megmutatkozik minden 
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Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizsgálata való-

suljon meg jogszabályi változásoknak, a helyi igényeknek és a 

kidolgozott új módszereknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői feladatok 

értékelése valósuljon meg a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

  

 

 

 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legyenek összhang-

ban tartalmilag és dokumentációban egyaránt. Az intézmény 

teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata, visszave-

zetése a teljes alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő dokumentáció-

jának felülvizsgálata, a csoport és tagintézmény szintű összeg-

zések lehetőségének feltárása.  

tevékenység tervezése és megvalósítása során. Nevelésünk 

magába foglalja a cigány kultúra hagyományápolását. 

Kompenzáljuk nevelésünk során a családi nevelésből adó-

dó hátrányokat, élményekben gazdag tevékenységeket 

szervezünk. Az óvodai élet során olyan tevékenységeket, 

programokat szervezünk, melyen minden gyermek részt 

vehet, nem jelent megterhelést a családok számára. Az 

Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 „Társa-

dalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása” projekt megvalósítása során az óvodapedagó-

gusok szakmai tudása fejlődött. A szocializáció területén 

ezt a megszerzett tudást alkalmazzuk. A veszélyhelyzetben 

arra törekedtünk, hogy a családokkal a kapcsolattartás 

folyamatos legyen és amint az egészségügyi helyzet enge-

di, jöjjenek óvodába. 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata 2018-ban megtör-

tént. 

 

 

Ábrahám Anett minősítési eljárása megtörtént. Sikeres 

eljárás 2021.05.11. Pedagógus I. fokozatba lépett. 

Az intézményi önértékelés, összehangolása a pedagógiai-

szakmai ellenőrzés kritériumrendszerével megtörtént, 

ennek alapján az önértékelések megvalósítása 5éves ütem-

terv szerint. Bodnárné Nagy Mária önértékelési eljárása 

megtörtént. 

 

Szempont-és kritériumrendszer tudatos alkalmazása a 

dokumentációkban, a mindennapi tervező munkában és a 

gyakorlati megvalósításban. 

Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban. 

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyerme-

kek fejlődésének folyamatos nyomon követése, fejlesztési 

tervek elkészítése, dokumentáció pontos, naprakész veze-

tése megvalósult. Szülők reális tájékoztatása a gyermeke 

fejlődéséről évente legalább két alkalommal megtörtént, 

melyet a szülő aláírásával igazolt. Szükség esetén volt 

tanácsadás, szakemberek bevonása a gyermekek fejlődése 

érdekében. Kiemelt figyelmet fordítottunk a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekre. 

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

sokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám támogassa 

a magas szintű óvodapedagógusi feladatellátást, az integrált 

nevelést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az utánpótlás 

biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésével. 

Óvodai csoportok kialakítása az intézményvezetővel való 

egyeztetés alapján történt. 

 

A pályakezdő óvodapedagógus támogatása, gyakornoki 

feladatok ellátása megvalósult. 

 

Az Esélyteremtő Óvoda EFOP-3.1.3. 16-2016-0001 „Tár-

sadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedé-

sek támogatása” projekt megvalósítása során és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett 

 NTP támogatott pályázatok megvalósítása során az óvoda 

tárgyi eszközei bővültek. 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógusok 

számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 
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A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a gyerme-

kek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumentálásra, jelenjenek meg a ke-

resztény kultúra témakörét feldolgozó projektek valamennyi 

csoportban. 

A gyermekek számára élményszerző látogatásokat szer-

veztünk. A Nagykunság, Karcag nevezetességeivel, értéke-

ivel való megismerkedés a gyermekek életkori- és egyéni 

sajátosságainak megfelelően történt. A város múltját, jele-

nét bemutató kiállítások, rendezvények látogatásával a 

gyermekek élményeinek, ismereteinek gazdagítása megva-

lósult. 

Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár, 

Györffy István Nagykun Múzeum, Tájházak látogatása. 

A projektekhez kapcsolódó gyűjtőmunka szülők, nagyszü-

lők bevonásával történt. 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve egy-egy téma 

kidolgozására került, annak sokoldalú megközelítése, 

élményszerű feldolgozása megvalósult. A projekt megva-

lósítása során a gyermekek megismerkednek a 

hungarikumokkal. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek széles 

körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósuljon 

meg 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való részvétel. 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorlatunk-

ba. 

 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesülnek a Beisko-

lázási tervnek megfelelően. 

 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai Oktatási Központ 

által biztosított továbbképzéseket igénybevettük, azokon 

részt vettünk. 

 

Szakmai programokon, bemutató foglalkozásokon, konfe-

renciákon lehetőséghez mérten részt vettünk.  

Bemutató foglalkozásokat látogattuk. 

 

Azonos pedagógiai programmal működő óvodák jó gya-

korlatainak megismerése megvalósult. A megszerzett ta-

pasztalatokat eljárásokat a saját nevelési gyakorlatunkban 

alkalmazzuk. 

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

néphagyomány ápolás, a mozgás, az esélyteremtés területén. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőközössé-

gen belül. 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gyakorlata-

ink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított módsze-

rek, gyakorlatok 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gyakorlata-

ink között 

 

Bemutatók, rendezvények látogatásával erősítettük egymás 

munkájának megismerését, a szakmai tapasztalatcserét. 

 

Jó gyakorlatot nem dokumentáltunk. 

 

 

Jó gyakorlatot nem akkreditáltattunk. 

 

Az NTP pályázatok megvalósítását bemutató program 

füzet jelenik meg. 

 

A logikai-matematikai tehetséggondozó műhely pályázatit 

nyújtott be, melyben a Bee-robot használata bekerülne a 

gyermeki tevékenységek közé.  

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

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

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

túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a pe-

dagógiai program eredményes megvalósítása érdekében. 

 

 

Az óvodapedagógusok érdeklődésüknek megfelelően kap-

csolódtak be a szakmai munkaközösségekben, melyekben 

aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai munkájukkal 

elősegítették a pedagógiai programban megfogalmazott 
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Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rendszere-

sen valósuljon meg. 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók közreműkö-

désével 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és Tér-

sége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés keretében 

tehetségnapok, szakmai programok, gyakorlatok megvalósítá-

sa 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

célok megvalósulását.  

 

 

 

 

Pedagógusok részére egyéni szaktanácsadás igénylése 

tanfelügyeleti ellenőrzés előtt, minősítés előtt. 

 

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézményi 

feladatok ellátása 

 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

Ebben a nevelési évben még nem kell benyújtanunk, most 

kaptuk meg másodszor. 

 

Segítségnyújtás a pályázatok megvalósításában. 

 

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

sek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erősségeket, és 

az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támoga-

tó szerepe érvényesüljön. 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele váljon a 

pedagógusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok önértékelését az intézményi önér-

tékelési kézikönyv alapján valósítottuk meg. 

 

POK által biztosított szaktanácsadás igénybevétele. Támo-

gató szerepük a pedagógusok módszertani megújulásában 

érvényesül. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapjanak 

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

gondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valamennyi 

óvodában. 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támogatása a 

tehetségműhelyek vezetésében. 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

 

A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapeda-

gógusok érdeklődésük és végzettségüknek megfelelően 

végezték. 

 

2 tehetségműhelyben valósul meg a nagycsoportos gyer-

mekek tehetséggondozása. Zenei, és logikai területeken. 

Tehetségpont akkreditáció elkészült, a munkát Gyökeres 

Éva segítette 

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

a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé. 

 

 

A dokumentálás, ill. a gyakorlati munka megismertetése, 

szakmai segítése. 

A gyakornoki szabályzatban foglalt dokumentumok veze-

tése. 

 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 
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Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfogal-

mazott célkitűzések, feladatok eredményes megvalósításával 

érjük el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a célok 

elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésével. 

 Az óvodai nevelésünk a Pedagógiai Program célkitűzései 

mentén halad.  

Pályakezdő óvodapedagógust segítjük. 

 

Jól átgondolt feladat ellátás. 

 

 

8. Gyermekvédelmi munka (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze 

a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: 

A gyermekvédelmi feladatokat: Gyökeres Éva óvodapedagógus látja el. 

A nevelési év során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a veszélyhelyzet kialakulása miatt 

otthon maradt gyermekek szüleivel folyamatos kapcsolatban legyünk. Fontosnak tartottuk, hi-

szen négy veszélyeztetett gyermek van az óvodánkban. A gyermekvédelmi tevékenységek során 

az óvodapedagógusok folyamatos tájékoztatást adnak a csoportjukba járó gyermekek helyzeté-

ről. Egy esetben jelzéssel fordultunk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A védelembe vett gyerme-

kekről a kért inforációkat megadtuk, jellemzéseket megírtuk. Az adatszolgáltatás megtörtént. A 

gyermekvédelmi munka eredményes. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 
Az óvodába 31 cigány gyermek jár. Ezek a gyermekek rendszeresen járnak óvodába. Tiszták, ruhájuk 

rendezett. A cigány nemzetiségi nevelés megvalósulását az jellemezte, hogy a cigány kultúra 

elemeit megmutattuk a csoport tevékenységei során. A cigány kultúrából leginkább a zene szere-

tete, a tánc mozdulatok ismerete található meg a gyermekek körében. A szülők nem ápolják a 

cigány kultúrát. A cigány meséket, mondókákat nem hallják otthon. A cigány gyermekek otthoni 

életkörülményei szélsőségesek, van közöttük, aki nagyon gazdag és van, aki nehezen él meg. Azt 

tapasztaltuk, hogy a szülők nagy része dolgozik, szeret dolgozni, munkát keres. Éhező gyermek-

ről nincs tudomásunk. Családlátogatáson már voltunk a gyermekeknél, nem tapasztaltunk éhező 

családot.  

A gyermekek képességeinek fejlesztése az élményszerzéssel alapozódik, hiszen tudjuk azt, hogy 

nekik kevesebb lehetőségük van az otthoni élmények átélésére. Könnyen tanulnak, nagyon ér-

deklődőek, leleményesek a praktikus tudásuk jól fejlett. A gyermekeket egyéni megközelítéssel, 

egyéni bánásmód alkalmazásával tevékenykedtetjük. Különös gondot fordítunk a hátránykom-

penzáció megvalósítására. Minden kisgyermekben van valami, ami az ő erőssége. Ezeket felfe-

dezve erősítjük azokat, ill. ahhoz kötve a többi képesség fejlesztését. Ez alapján javasoljuk őket 

tehetséggondozó műhelyekbe. Jellemző, hogy a szülők ennek nagyon örülnek.  

Az Esélyteremtő program hatása, hogy a családok és az óvoda között erősödött a kapcsolat. Az 

óvodai rendezvényekre szívesen jönnek a családok, aktívak, érdeklődőek. A veszélyhelyzetben is 

jól működött a kapcsolat fenntartása a szülőkkel. Az egészséges életmód terén sokat változott a 

családok szokása. Az óvoda által bevezetett óvintézkedéseket, új szabályokat elfogadták, és kö-

vetkezetesen betartották. A gyermekek tisztálkodási szokásain megmutatkozott, hogy otthonuk-

ban is nagyobb gondot fordítottak erre a családok. 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 

Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

245 

 

    

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

O.A. BTMN 

Részképességeiben több területen elmaradás 

tapasztalható: beszéd, grafomotorika, kognitív 

képességek terén, melyek okán tanulási ne-

hézség-veszélyeztetett. 

Lövei Gáborné 

 

1 óra 

K.F. BTMN 

Részképességeiben több területen elmaradás 

tapasztalható: beszéd, nagymozgás, 

grafomotorika, kognitív képességek terén, 

melyek okán tanulási nehézség-

veszélyeztetett. 

Lövei Gáborné 

 

1 óra 

T.D.J. BTMN 

Tanulási nehézség-veszélyeztetett. 

Lövei Gáborné 

 

1 óra 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 
A gyermekek fejlesztése a veszélyhelyzethez alkalmazkodva megvalósult. Az óvodapedagógusok és a 

fejlesztő pedagógus között jól működő folyamatos kapcsolat volt. A szülőkkel az óvodapedagógusok 

tartották a kapcsolatot. 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 
A dolgozók egészségügyi vizsgálata megtörtént. A gyermekek tisztasági vizsgálata rendszeres, negyed-

évente történik. 

 
13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 
 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Gyökeres Éva 

Csoport létszáma: 15 gyermek 

Foglalkozás időpontja: Hétfő – Szerda 11-11,30 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus a Jókai úti óvodában: Popovicsné Nagy Mária 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel leginkább az azonos csoportba járó gyermekekkel foglalkozott. A 

tartásjavító torna megvalósítása a veszélyhelyzethez alkalmazkodva valósult meg. 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Vezető szakmai munkaközösség 

 
Posztósné Kovács Éva 

A munkaközösség tevékenysége során az in-

tézmény pedagógiai munkáját segítette. 

Lépésről-Lépésre szakmai mun-

kaközösség 

Ábrahám Anett 

Gyökeres Éva 

Szabó Erika 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Bodnárné Nagy Mária Erika 

Szele Éva 

A szakmai munkaközösség tevékenységeit tá-

mogattuk.  

A Barangoló tevékenységeit megvalósítottuk. 

Kisfilmet készítettünk az egészséges életmód 

kapcsán a mozgásos tevékenységről. 

Néphagyomány ápolás szakmai Szabó Erika  
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munkaközösség 

Testnevelés- gyógytestnevelés 

szakmai munkaközösség 

 

Szabó Erika 

Popovicsné Nagy Mária 

 

A szakmai munkaközösség munkájával színesí-

tette a gyermekek élményszerzését. Az óvoda-

pedagógusok szakmai felkészültsége bővült. 

Környezeti nevelés szakmai 

munkaközösség 

 

Popovicsné Nagy Mária 

Bodnárné Nagy Mária 

Az óvodapedagógusok szakmai ismeretei gya-

rapodtak, a gyermekek élményszerző progra-

mokon vehettek részt. 

 

Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejöveteleik 

száma, tagok neve: Ábrahám Anett, Szabó Erika 

 

Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, 

összejöveteleik száma, tagok neve: Szabó Erika, Ábrahám Anett, Gyökeres Éva 
 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 
Összegzés: 

Gyökeres Éva: A tehetséggondozás területén segítette a zenei tehetséggondozó műhely pályáza-

tának benyújtását, megvalósítását, beszámolóját.  

A tehetséggondozás területén részt vett a logikai-matematikai tehetséggondozó műhely pályázat 

benyújtásában, a pályázat mozgásos területeire elkészítette a tevékenység tervezetet. 

Tartásjavító tornát tartott az óvodás gyermekek számára. 

Posztósné Kovács Éva: A tagintézmény működésének irányítása, minősítési és önértékelési fel-

adatok elvégzése, pályázati beszámoló készítése. 
 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: 

A tehetséggondozó műhelyek a veszélyhelyzethez alkalmazkodva valósították meg tervezett 

tevékenységeiket. Heti egy alkalommal, saját csoportban,15,30-16,30 óráig. Az „Így kell járni” 

zenei tehetséggondozó műhely a pályázatában foglalt tevékenységeket sikeresen megvalósította. 

A beszámoló elkészült. A „Kobakcsalogató” logikai-matematikai tehetséggondozó műhely a 

pályázatban foglalt tevékenységeket 2020.09-11 hónap időtartam alatt megvalósította. A beszá-

moló elkészült. Ezt követően a saját csoportban valósultak meg a tervezett tevékenységek. 

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, prog-

ramok vezetői. meg-

valósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

 

 
   

 

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

 
Helyszín, cso-

port 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

lósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 

összegzése 

2021. 05.26. 

14:00 

 

Témája: 

1. Madárgondozás télen 

bemutató foglalkozás a 

Zöldfa úti óvodában 

„Óvoda madárvilága” prog-

Andrási Tiborné 

Posztósné Kovács 

Éva 

Popovicsné Nagy 

Mária 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy 

Az on-line előadás 

alkalmával betekin-

tést kaptunk a téli 

madárgondozás 

megvalósításáról 

óvodában. Hasznos 
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ram elindítása fokozatosan 

az 

2. Digitális fejlesztési tar-

talmak kidolgozása: Mada-

rak az óvodában, kertekben. 

Mária 

Szele Éva 

Szabó Erika, 

Ábrahám Anett 

 

tanácsokat kaptunk 

arról, hogy mit 

tehetünk azért, 

hogy minél több 

kismadár legyen az 

óvoda udvarán. 

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

Bodnárné Nagy Mária önértékelési eljárása megvalósult. 

 

19. Pályázatok  

 

1. NTP -OTKP-19 

Kobakcsalogató logikai-matematikai tehetség program 

 

Célok megvalósítása: 

A tehetséggondozó műhelybe a 2019/2020 nevelési évben 10 gyermek járt. A gyermekek közül 

három gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. Kiemelkedő fejlődést mutatott náluk a logikai 

készség mellett a kommunikáció és együttműködés fejlődése, mely a megtapasztalás során új 

lendületet kapott. A gyermekek lehetőséget kaptak, újfajta élményhez juthattak. A gyermekek 

között volt egy sajátos nevelési igényű kisgyermek is. Jellemző volt rá, hogy érdeklődése ki-

emelkedő volt. A válaszok megkeresése során kitartása erősödött. Számára minden alkalomra 

készült biztonságot nyújtó, biztos megoldást kínáló tevékenység. A gyermekek megtapasztalhat-

ták, hogyan, milyen érzékszerveinkkel érzékeljük a minket körülvevő környezetünket. Következ-

tetéseket vontak le ebből és a tevékenységek nyújtotta tapasztalatokból arra vonatkozóan, hogy 

hogyan jutunk új ismeretekhez, megoldásokhoz. Nagyon sokat beszélgettünk, a meglévő tudá-

sukhoz kapcsoltuk az új ismereteket. A gyermekek tudása igen széleskörű volt, így egymásnak 

sok új ismeretet tudtak átadni. Többen közülük már ismerték a sakkjátékot. A sakk a téri tájéko-

zódás biztonságát kellett, hogy szolgálja a logikai képesség fejlődése mellett. A játék szabályait 

kis lépésekben ismertük meg, hogy legyen lehetőség a matematikai ismeretek átadására is. 

Mindezt mesével összekötve, amit mindenkor nagy örömmel vártak a gyermekek. Sajnos az or-

szágban kialakult veszélyhelyzet miatt március hónaptól szeptember hónapig szüneteltetni kellett 

a műhely munkát. Amint a helyzet engedte a gyermekekkel folytattuk a tevékenységeket. A 

2020/2021 nevelési évben szintén tíz kisgyermekkel indítottuk a tevékenységeket, folytattuk a 

tervezett programot. A nyár és ősz színes világát mi is kikavartuk, játszottunk a színekkel. A víz 

körforgása sok érdekes matematikai lehetőséget is kínált. Megismertük a Földünket, a földrésze-

ket. A gyermekek meglévő tudása sokat jelentett, erősödött önismeretük, önbizalmuk. Kitekintet-

tünk még a világűrbe, túllépve Földünkön, új érdekes ismeretek félé.  

 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Kun Emlékhely: A gyermekek számára fontos a magyar-

ságtudat kialakítása, a Kun Babák kompozíció megtekinté-

se közben beszélgetés keretében a magyar nép történetéből 

„mesélünk”. 

15 gyermek 

Zádor Híd: A gyermekek számára élményt nyújtó tapaszta-

lat a híd bejárása, a természet közelsége. Tapasztalatszer-

zés közben beszélgetünk a vízi élővilágról, a folyószabá-

lyozásról, a természet védelméről.  

10 gyermek 

Morgó Csárda: A csárda pincéjében található alagút nem-

egyszer kisegítette a bajból a legendás betyárt, Rózsa Sán-

dort. Azon át szökött meg a pandúrok elől, s mire azok 

17 gyermek 
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átvizsgálták a csárdát, bizony moroghattak néhány verset, s 

bottal üthették a pörgekalapos zsivány nyomát. 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár: 

A gyermekeknek megismerkednek a könyvtár használatá-

val. A gyermekek számára megnyílik az a világ, mely a 

kíváncsiság kielégítését, a felfedezés örömét hozza.  

15 gyermek 

 

Eredményesség: 

A gyermekek erősségeinek és gyengepontjainak feltárását követően, differenciált, komplex sze-

mélyiségfejlesztés, képesség gazdagítás történt. A műhely munkák minden alkalommal ráhango-

ló mesével, verssel kezdődődött. A fő tevékenység mellett minden alkalommal mozgásos tevé-

kenységet is kínáltunk a gyermekeknek. Fejlődtek az inter – és intraperszonális kapcsolatok: 

önismeret, egymás véleményének elfogadása, együttműködési készség, az összetartozás érzése. 

Választási, döntési lehetőségek teremtésével a felelősségérzet, a reális önértékelés erősödött. 

 

2. NTP-OTKP-20 

„Így kell járni” zenei tehetség program 

 

Célok megvalósítása: 

A tehetséggondozó műhelybe a 2020/2021 nevelési évben 12 gyermek járt. A gyermekek közül 

5 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. Erőteljes fejlődés tapasztalható a gyerekeknél a ze-

nei és ritmus képességek területén. A gyermekek között volt egy sajátos nevelési igényű gyer-

mek is. Jellemző volt rá, hogy aktivitása kiemelkedő volt. Számára minden alkalomra készült 

biztonságot nyújtó tevékenység. A gyermekek megismerték az évszakokhoz, jeles napokhoz, 

ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kötődő régi népszokásokat. A néphagyományok ápolása meg-

tanította őket a magyar nép tiszteletére, szeretetére. A hazaszeretet, magyarságtudat, szülőföld-

höz kötődés kialakítása erősödött. Alapvető ismereteik lettek a hagyományokról, ezáltal tovább 

viszik népünk hagyományait. Elsajátítottak hagyományos népi játékokat. Felfedezték a szűkebb 

környezetük hagyományait. Megérezték a zene lüktetését, ritmusát. Megszerették a népi játéko-

kat, a népzenét, a táncot. A tehetségműhely munkák során megvalósult az igényes zene megsze-

rettetése a zenei élményszerzésekkel. A zenei ízlésük formálása, a magyar kultúrához való pozi-

tív viszonyulásuk alakítása. A műhelymunkák során tanult népi játékok és tánclépések megala-

pozták a későbbi néptánchoz való kedvet. A gyermekek, közvetlen élmények átélésével megva-

lósult a néptánc, népzene megszerettetése. Fejlődött mozgásuk. Személyiségük formálódott a 

zene, a játék, a népi kultúra és a közösség erejével. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a tavasz 

folyamán, március 8-tól április 18-ig szüneteltetni kellett a műhely munkát. Amint a helyzet en-

gedte a gyermekekkel folytattuk a tevékenységeket április 19-től június 04.-ig. 

 

Program megvalósulása: 

A betervezett programokat sajnos nem sikerült megvalósítani így a 2021. tavaszra betervezett 

minden elmaradt programunkat, a benyújtott módosított pályázatban és munkatervben felelősen 

újra terveztük a vállalt kötelezettségeknek megfelelően. Az Aprólábak Néptánc Gála programja 

és a Karcagi Általános Iskola Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tagin-

tézményébe és a Györffy István Katolikus Általános Iskola néptánc szakkörbe tervezett látogatás 

helyett óvodapedagógusok bevonásával óvoda szinten valósultak meg. A Szent Pál Marista Álta-

lános Iskolával tervezett közös farsangi felvonulás helyett óvoda szinten valósult meg. A terve-

zett buszos Vojtina bábszínházi előadás és a Tímárház, Kézművesek háza megtekintése helyett a 

karcagi Tájházba, Fazekas házba látogattunk el. A szülőkezeken az élményszerző foglalkozáso-

kon nem vehettek részt a járványügyi helyzet miatt, hiszen a létszámkorlátozások érvényben 

voltak. A záró műhelymunkáról DVD felvétel készült a szülők számára. 

 

Eredményesség: 
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A gyermekek megismerték az évszakokhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő népszokásokat. 

Elsajátították hagyományos népi játékokat. Megérezték zene a lüktetését, ritmusát. Megszerették 

a népi játékokat, a népzenét, a táncot. Megismerték a néptánc alaplépéseit, motívumait.   

A haza szeretet, magyarság tudat, szülő fölhöz kötődés erősödött a népi játékokon keresztül. 

Személyiségük formálódott a zene, a népi játék, a magyar népi kultúra és a közösség erejével. 

 

3. EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása (Esélyteremtő óvoda)” kiemelt projekt megvalósítása: 

 

Célok megvalósítása: 

Az Esélyteremtő óvodává válás sikeres. A célcsoporttal a kapcsolat felvétel, az információ át-

adás, az egészséges életmódra nevelés terén kialakított tevékenységeink sikeresek. A gyermekek 

óvodai élete a szülők által támogatottabb, a szülők együtt formálódnak gyermekeikkel. A családi 

szokások közé több esetben is beilleszkedett az óvodából vitt szokásrendszer. A gyermekek testi, 

lelki fejlődése érekében a családok és az óvoda jól együttműködik. Az esélyegyenlőség megva-

lósítása az óvodai tevékenységek által tartalmas és sikeres. 
 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Helyszín: Kuthen úti Tagóvodában 

Fórum témája: Mentálhigiénés szakember- Kiégés 

Fórum időpontja: 2020. október.22. 

2 óvodapedagógus 

 

Eredményesség: 

Az óvodai cselekvési tervek megvalósítása eredményeképpen a családok jó kapcsolatot alakítot-

tak ki az óvodával. A gyermekek óvodai rendezvényein a szülők részt vettek, aktívak, érdeklő-

dőek lettek. A vírushelyzetben jól alkalmazták az egészséges életmód terén megszerzett ismere-

teiket, a családok otthonukban is különös gondot fordítottak a higiénés szabályok betartására. Az 

óvodai élet során az óvoda által kialakított szabályokat elfogadták, betartották a családok. 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

Csiga-Biga mesemondó verseny Mile Viktória 

Baksa Liliána 

Bronzérmesek lettek mindketten. 

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai ( A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 

 
Téma  Időpont Ellenőrzés helyszine Ellenőrzést végzi 

Csoportnaplók megnyitása 

Pedagógiai tervkészítés 

Felvételi és mulasztási naplók 

adatainak egyeztetése 

2020.09.17 

2020.09.18. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Boldizsárné Vajó Rápolti 

Erzsébet 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Logopédiai csoportok kialakítása    

SNI gyermekek ellátása    

Könnyített testnevelés-tartásjavító 

torna - Csoportok kialakítása, ter-

vezése 

2020.10.01. 
Popvicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 
Posztósné Kovács Éva 

A szakmai munkaközösség vezetők    
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munkaterve 

Törzskönyvek vezetése 

Októberi statisztika 
2020.09.01. Posztósné Kovács Éva Posztósné Kovács Éva 

Egészséges életmód biztosítása, 

kialakult szokások (az érkezés 

minőségégnek, mennyiségének és 

feltételeinek ellenőrzése) 

2020.11.05. 

2020.11.06. 

2021.01.21. 

2021.01.22. 

2021.01.23. 

2021.01.23. 

2021.02.16. 

2021.02.17. 

2021.02.19. 

2021.02.20. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Beszoktatás, társas kapcsolatok, 

közösségi nevelés 

2020.11.16. 

2020.11.17. 

2020.11.18. 

2020.11.19. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

PosztósnéKovács Éva 

Szele Éva 

Boldizsárné Vajó Rápolti 

Erzsébet 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Ünnepélyek, rendezvények látoga-

tása 

2020.10.15. 

2020.12.05. 

2020.12.17. 

2021.02.23. 

2021.02.24 

2021.02.25. 

2021.02.26. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szele Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Óvodai szakvélemény 

Tanköteles korú gyermekek véle-

ményei 

Vizsgálati kérelmek 

2021.01.04. 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szabó Erika 

Ábrahám Anett 

Posztósné Kovács Éva 

Tanköteles korú gyermekek szak-

véleménye 

Vizsgálat végzése 

   

SNI gyermekek ellátásának figye-

lemmel kísérése 
   

Szakmai munkaközösség vezetők, 

szakirányú végzettséggel rendelke-

zők és tartásjavító tornát végző 

óvodapedagógusok munkájának 

figyelemmel kísérése 

2020.12.20. 

2021.02.11. 

Popovicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 
Posztósné Kovács Éva 

Terv-eredmény: beszámoló a neve-

lési eredményekről tagintézmények 

munkájáról 

202.07. 09. 

Gyökeres Éva 

Popovicsné Nagy Mária 

Posztósné Kovács Éva 

Szabó Erika 

Posztósné Kovács Éva 

Szakmai munkaközösség vezetők 

beszámolója a nevelési évben foly-

tatott munkáról 

   

Tartásjavító tornát végző óvodape-

dagógusok beszámolója az éves 

munkájáról 

2021.07.09. 

Popovicsné Nagy Mária 

Gyökeres Éva 

 

Posztósné Kovács Éva 

Szakirányú végzettséggel rendelke-

ző óvodapedagógusok szakmai 

beszámolója 

2021.07.09. Gyökeres Éva Posztósné Kovács Éva 

Gyermekvédelmi felelősök beszá-

molója az éves munkáról 
2021.07.09. Gyökeres Éva Posztósné Kovács Éva 

SNI egyéni fejlesztő naplók 2021.07.09. Szabó Erika Posztósné Kovács Éva 
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BTMN egyéni fejlesztő naplók Ábrahám Anett 

Gyökeres Éva 

Bodnárné Nagy Mária 

 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

Vezetői ellenőrzés alapján a csoportokban végzett pedagógiai munka jó, a gyermekek sok él-

ményt nyújtó tevékenységben vesznek részt, az óvodapedagógusok az egyéni eltéréseket figye-

lembe véve differenciáltan tervezik a tevékenységeket. A dokumentáció pontos. A beszokatás 

zökkenőmentes volt, a gyermekek közötti kapcsolatok a nevelési év során jól kialakultak. A szü-

lőkkel való kapcsolattartás erősödött, az on-line kapcsolatok pozitív eredményt hoztak.  

Az erősségeink a zene, a mozgás és a matematikai téren mutatkoztak meg. Az óvodás gyerme-

kek örömmel mozognak, szépen énekelnek, saját kezdeményezésre énekes játékot játszanak, 

szabadidős játék tevékenység lett a sakk. A három tehetséggondozó műhelyvezető a saját cso-

portjában magas szintre hozta ezeket a képességeket. A gyermekek egymástól is tanulnak, így 3-

6 éves korú gyermek mindannyian megtalálják a saját érdeklődésének megfelelő tevékenységet. 

A pályázat írásban sokat fejlődtek az óvodapedagógusok. Jól összeállított programjaink vannak, 

ezeket ügyesen illesztették be az éppen aktuális pályázati lehetőségekbe. Eddig három pályáza-

tunk volt, mindhárom tehetségműhely nyertes pályázatot valósított meg. 

Fejlesztési területeink a meglévők további erősítése, és a digitalizáció „befogadása”, ismeretbő-

vítésre van szükség.  

 

Célmeghatározás (javaslat): 

Informatikai ismeretek bővítése. Legyen állandó eszköz a csoportokban a táblagép, legyen elér-

hető a csoportszobákban az internet, melynek használatával ismeretátadás változatosabb és isme-

retterjesztő kisfilmeken megmutatható.  

 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  

A nyári élet terve 

Célunk: Tervszerű feladatokkal a gyermekek mozgásigényének kielégítése, olyan tevékenységek 

szervezése, amelyek közös élményeket, tapasztalatokat eredményez, és hozzájárul a különböző 

életkorú gyermekek közösséggé kovácsolásához.  

A nyári időszakban kiemelt terület: 

Az egészséges életmód megvalósítása, védelme 

Legfontosabb feladatunk e téren: 

 

Öltözködés: 

- Időjárásnak megfelelő öltözék kérése /szellős, természetes anyagú/ 

- Ruhájukat a kijelölt helyre tegyék, összehajtva. Segítsenek egymásnak. 

- Öltöző rendjének megőrzése 

Tisztálkodás: 

- Alapos kézmosásra ösztönözni, étkezés előtt arcukat is mossák meg.  

- A szappant és a körömkefét állandóan használják. 

- Csak saját törölközőjüket használják. 

- Óvják és becsüljék a mosdó tisztaságát.  

- Ne pancsoljanak. 

Pihenés: 

- Biztosítsanak a szülők olyan pizsamát, ami a nyári pihenéshez megfelelő. 

- Ügyeljenek az ágynemű tisztaságára. /lábmosás, zokni levétele, ágynemű áthúzás/ 
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- A nyugodt pihenéshez szükséges légcsere biztosítása. 

Étkezés: 

- Lehetőséget biztosítunk a teraszon való étkezéshez /a terasz locsolása, portalanítása/ 

Edzés: 

- Mivel a nap nagy részét a szabadban töltjük, ezért arra törekszünk, hogy az edzési lehető-

séget maximálisan kihasználjuk.  

-  Napfürdőzés, séták, udvari mozgásos játékok szervezése. 

- Napfény káros sugarai elleni védelem /árnyékba húzódás/ 

- Megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. 

Nyári témák: 

- Különböző versenyjátékok: egyéni és csoportverseny formájában 

- Várépítő verseny /kockákból, dobozokból, homokból/ 

- Mozgásos versenyjátékok: 

- sorverseny 

- futóverseny 

- kötélhúzó verseny 

- kerékpározás 

Szerepjáték: 

- babaszobai játék 

- boltos játék 

- orvosos játék 

- vasutas játék 

- lakodalmas játék 

Bábozás, dramatizálás: 

- a tanév során megismert és megkedvelt mesék feldolgozása 

-  új mesék megismerése, feldolgozása 

Anyanyelvi játékok gyakorlása és új játékok megismerése 

 

Nyári napirend 

6 órától-8:30-ig: Gyermekek fogadása, szabad játék. 

8:30-10 óráig: Kezdeményezések, szabad játék. 

10 órától- 10:30 Előkészületek étkezéshez, tízórai, tisztálkodás. 

10:30-12 óráig: Játék, kezdeményezések, séta, kirándulás /időjárástól függően/ 

12 órától- 13 óráig: Étkezéshez készülődés, ebéd, tisztálkodás, csendes pihenő előkészítése. 

13 órától- 15 óráig: Csendes pihenő 

15 órától- 16 óráig: Teremrendezés, tisztálkodás, uzsonna. 

16 órától- 17 óráig: Játék, hazabocsátás 

 

A nyári napirendben megjelölt napirendhez rugalmasan alkalmazkodik a tevékenységek szerve-

zése. 

 

Nyári tevékenységek szervezése 

1. Mese-vers: Gyökeres Éva, Szele Éva 

- Bábozás, dramatizálás 

- Udvari bábparaván készítése dobozból vagy függönyből 

- Az évszakokkal, egyéni élményekkel, közös tevékenységekkel kapcsolatos anyagkivá-

lasztással. 

2. Ének-zene: Szabó Rika, Posztósné Kovács Éva 

- Dalos játékok és mondókázás az udvaron 

- Zenei képességek fejlesztése magunk készítette eszközökkel /pl. dob, báb, csörgő, stb./ 

- Közös zenei élmények:  

-    dal tanulása 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

253 

 

-    óvónők éneke 

-    hangszeres játéka 

- Néptánc az óvodában: egyszerűbb tánclépések a dramatikus és szerepjáték színesítésére. 

 

3. Környezet tevékeny megismerése, védelme: Popovicsné Nagy Mária, Bodnárné Nagy 

Mária 

- Az óvodai virágoskert, konyhakert gondozása 

- A nyárral, mint évszakkal kapcsolatos megfigyelések 

- időjárás 

- nyári zöldségek, gyümölcsök 

- aratás, betakarítás 

- séta a piacra, vasútállomásra, gólyafészekhez 

- kirándulás lovas kocsival 

- állatok élete nyáron /bogarak, madarak, háziállatok/ 

4. Mennyiségek téri, formai megismerése: Balogh Sándorné, Vadai Gyuláné 

5.  Az eddig tanult mennyiségi fogalmak téri, formai tapasztalatainak megszilárdítása, bőví-

tése, alkalmazása játékokon keresztül. 

6. Mozgás, mindennapi testnevelés, zenés torna: Popovicsné Nagy Mária, Posztósné Ko-

vács Éva 

- Tartásjavító torna szervezése a fűben, vízben, homokban 

- Mozgásos szabályjátékok a szabadban 

- Mozgás lehetőség eszközökkel /labda, karika, kötél, pad, szék, hinta stb./ 

- Gimnasztikai gyakorlatok és szabad mozgás zenére 

- Ügyességi feladatok szervezése, az egyensúlyérzék, gyorsaság, térészlelés, testséma, ke-

resztcsatornák fejlesztése.  

- Udvari foci-alapszabályok megismertetése, a játék segítése. 

- Udvari játékeszközök állandó használatának biztosítása /hinta, laphinta, kötélhinta, 

csúszda stb./ 

7. Rajzolás, festés, kézimunka: Ábrahám Anett, Gyökeres Éva 

Az eddig tanult technikák gyakorlása. 

- Festés: A sokszínű munkára ösztönzés, a nyár színeivel: festéknyomok, 

Nyomatok lábbal /különböző méretű/, kézzel-homokba, vizes nyomatok az aszfalton 

- Rajzolás: lapra /ceruzával/, aszfaltra /krétával/, homokba /bottal/ 

- Képalakítás: Ragasztás, vágás, tépés, hajtogatás: 

- eszközkészítés a játékhoz 

- egyéni élmények megjelenítése. 

- Mintázás: Formázás gyurmából, homokból /sütemények, fagylalt, állatok 

Emberek, stb. 

Kiállítás szervezése az óvodában.  

- Építés: Az udvar adta lehetőségek kihasználásával a szerepjátékokhoz kapcsolódóan. Pl. 

Paraván, vár, ház, hajó, stb. építése székből, dobozból, padból. Homokvárépítés.  

 

Balesetvédelmi terv a nyári időszakra 

 

Az év folyamán megismert szabályok szerint használják a gyermekek az udvari játékokat, eszkö-

zöket. A figyelmüket minden helyzetben felhívjuk erre, emlékeztetőül.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, valamint személyes példaadással, magyarázattal tudatosít-

juk a helyes magatartást a közösen megbeszélt szabályokat a baleset elkerülése érdekében.  

Vigyázunk, hogy eszközeink, játékaink épek legyenek, megóvásukra kérjük és neveljük a gyer-

mekeket. Az esetleges sérült eszközöket azonnal eltávolítjuk, ha lehet, megjavítjuk. Udvari játé-

kokat csak felnőtt felügyelete mellett, a szabályok betartásával használhatják. Kirándulni, sétálni 

csak a szülő tudtával a megbeszélt helyre, biztonságos környezetbe, megfelelő számú felnőtt 
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kíséretével megyünk. Olyan ruházatot kérünk, ami a balesetek megelőzését szolgálja /cipő/. 

Elektromos eszközöket csak nagy körültekintéssel üzemeltetünk. Tűz esetén a tűzriadó tervének 

megfelelően járunk el. Baleset esetén a szülőt azonnal értesítjük.  

A balesetvédelmi tervet az SZMSZ-ben leírtak alapján állítottuk össze. 

 

Karcag, 2021.  

Kovácsné Posztós Éva 

        tagóvoda vezető 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táncsics krt. 19. óvoda 

 

 

 

Készítette: Kunné Nánási Mónika 

általános intézményvezető helyettes 
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1. Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pedagógu-

sok felkészülésének támogatása. 

 

2020 október 16-án Mándi Katalin óvodapedagógus minősítési 

eljárása zajlott le. 2020 november 25-re Kovács Mariann Eszter 

óvodapedagógus töltötte fel portfólióját az OH informatikai 

felületére, minősítési eljárása 2021. március05-én megvalósult.  

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzésekre 

felkészülés (vezetői, intézményi) 

 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

Az intézményi önértékelés 5 éves ütemterve alapján óvodánkból 

Kovácsné Laczikó Tímea és Kovács Mariann Eszter pedagógu-

sok önértékelésére került sor ebben a nevelési évben. A kérdő-

ívezés, a látogatás időben megvalósult, a 9 kompetencia mentén 

értékelték önmagukat a pedagógusok. Az önfejlesztési terv 

feltöltése időben megvalósult. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján: 

 

Oktatási Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

 

Ebben a nevelési évben 2 bemutató foglalkozást vállaltak be 

kolléganőim az OH Bázisintézményi feladatok ellátása során a 

Szolnoki POK tavaszi pedagógiai napjához kapcsolódóan. 2021. 

április 22. –én „Bimbó serken, rügy kipattan…!” projekt záró 

foglalkozás - együttnevelés lehetőségei, valamint Tavaszi pro-

jektzáró tevékenység nagycsoportban címmel online formában 

valósították meg a szakmai délelőttöt a nagycsoportban dolgozó 

óvodapedagógusok.   Mindkét online bemutató a Microsoft 

Teams alkalmazást használva valósult meg magas szakmai 

színvonalon, melyet a kitöltött elégedettségi kérdőívek is bizo-

nyítottak. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ felada-

tainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, Takács, 

Zöldfa) 

Ebbe a pályázatba óvodánk nem tudott bekapcsolódni, mivel 

óvodánkba a HH és HHH gyermekek létszáma alacsony. 

Önértékelés alapján: 

 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű számszerűsített 

mérési eredményeik  

 

Tehetséggondozó műhely foglalkozásokon 28 fő 5-7 éves korú 

óvodás gyermekünk vett részt. A foglalkozások elsősorban 

óvodai csoporton belül valósultak meg. Fejlesztő pedagógus 

által vezetett foglalkozáson 2 kisfiú vett részt. Gyógypedagógus 

által vezetett fejlesztő tevékenységekbe 2 kisgyermekek vett 

részt. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgálata  

 

A BECS ebben a nevelési évben elkezdte az ellenőrzési tervek, 

dokumentumok felülvizsgálatának előkészítését, de a kialakult 

járványügyi helyzet miatt a felülvizsgálat lebonyolítása nem 

tudott megvalósulni. 

 

2. Működési terv megvalósulása  

 
 Volt-e változás a tervhez képest? 

(igen/nem) 

Ha igen, mi volt az? 

Nevelési 

év rendje 

 

igen 

 

 

„Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021. (III.5.) EM-

MII határozatában a köznevelési intézmények működését 

érintően egyes veszélyhelyzeti intézkedésnek megfelelően 

2021. 03.08-tól 2021. április 18-ig rendkívüli szünetet ren-

delt el.” 

 

 

Szünetek 

nem -  A Képviselőtestületi határozat alap-

ján az iskolák téli és tavaszi szünetéhez 

igazodva. 

Téli szünet: 2020.12.21.-2021.01.03. 

Tavaszi szünet: 2021.04.01–2021. 04.06. 

Nyári szünet:2021. 07.05. – 2021. 08. 19. 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

 

3 alkalommal volt nevelés nélküli munkanap. 
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1. 2020. 08.28. Tanévnyitó értekezlet. Az intézményi munkaterv elfogadása, szakmai mun-

kaközösségek megalakulása. 

2. 2021. 06.18 Pedagógus nap – hagyományos intézményi rendezvény (részleges nevelés 

nélküli munkanap) 

3. 2021. 08. 27. Tanévzáró értekezlet – Intézmény éves munkatervének megvalósulása, év 

végi beszámoló elfogadása  

 

 Értekezletek 

 

 Munkatársi 
Szülői értekezlet 

tagintézményi 

Ideje 

 

2020. szeptember 07. 

2021. január.27. 

2020.09.03. 

2021. 01. 19. 

2021. 05.04.-06. 

Témája 

1. A 2020/21-es nevelési év tervezett 

eseményeinek megbeszélése, időpon-

tok, felelősök kijelölése. 

Szabályzatok, munkaköri leírások 

átnézése, belső szabályok megbeszélé-

se 

Szülői értekezlet tartalmi elemeinek 

megbeszélése 

2. Az első félév értékelése, a 2. félév 

aktuális teendőinek áttekintése, időpon-

tok, felelősök kijelölése. 

 

A csoport bemutatása. Pedagógiai programunk által kidolgo-

zott nevelési tervek céljaink, feladataink bemutatása. A cso-

port belső szabályainak megbeszélése. SZMK tagok választá-

sa. 

 

I. félév nevelési céljainak, feladatainak megvalósítása, értéke-

lése, a csoportokra váró további feladatok, programok megbe-

szélés. A szülők által megfogalmazott kérdések, kérések meg-

válaszolása. Az SZMK tagok beszámolója az I. félévben az 

SZMK tagok által szervezésre került programokról. 

 

A nevelési év értékelése. A szülők tájékoztatása a csoport 

életéről. A nevelési évet lezáró programok megbeszélése. 

(Anyák napi köszöntő, Pünkösd, Évzáró, Ballagás, Gyermek-

nap) 

SZMK tagok beszámolója a nevelési év eseményeiről. 

Résztvevői óvodánk alkalmazotti köre szülők 

Felelős 
Kunné Nánási Mónika intézményveze-

tő helyettes 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok,  

 

 

Megvalósí-

tás 

 

 

Az első munkatársi értekezleten a ne-

velési év kezdéshez kapcsolódó felada-

tokat beszéltük át, az előttünk álló 

időszak eseményeit, az éves munka-

tervben meghatározott feladatokat, 

azok felelőseit, akik szervezői az ak-

tuális feladatok zökkenőmentes megva-

lósítását. Az alkalmazotti kör megis-

merte az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma által közétett a köznevelési in-

tézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrend - alap-

ján készült intézményünk intézkedéséi 

tervét. 

A második munkatársi értekezlet al-

kalmával röviden áttekintettük az el-

múlt időszak eredményeit, nehézsége-

it.Megbeszéltük a második félévben 

előttünk álló feladatokat. 

A nevelési év elején az első szülői értekezletet szabadtéren az 

óvoda udvarán valósítottuk meg. A szülők megismerték az 

óvodapedagógusok által tervezett nevelési terveket, pedagógi-

ai célokat, feladatokat. Megválasztásra kerültek az SZMK 

tagok. 

 

A második félévben a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szülői 

értekezleteket nem tudtuk személyes jelenlét mellett 

megtatani. A szülők folyamatos tájékoztatása a csoportok zárt 

facebookján valósult meg. 

Az óvodapedagógusok tájékoztatták a szülőket arról mit sike-

rült megvalósítaniuk, elérniük a nevelési tervekből. Mire kell 

nagyobb hangsúlyt fektetni a II. félévben. Tájékoztatást nyúj-

tottak a farsangi mulatságok lehetséges megvalósulásáról, 

illetve a II. félév programjainak várható időpontjáról. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 
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Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

  

 

 

Március 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4. 

 

 

 

Augusztus 20.  

 

 

 

Október 23. 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden csoportunkban-projektrendszerben 

dolgozták fel az óvodapedagógusok 

Március 15. Nemzeti ünnepünkön óvodánk 

csoportjai ellátogattak a Karcag város főut-

cáján található Petőfi és Kossuth szoborhoz, 

ahol elhelyezték a saját kezűleg elkészített 

nemzeti jelképeiket.  

 

 

 

Nemzeti összetartozás napján az óvodában lévő gyermekek-

nek játékos mozgásos feladatokat szerveztek az óvodapeda-

gógusok. 

 

Az óvodában lévő gyermekekkel elsétálunk a Szent István 

szoborhoz. 

 

A nagycsoportos óvodásaink elsétáltak a főtérre, ahol megte-

kintették Városháza falán lévő emléktáblát. 

 

 Megvalósítás 

Gyermek közösséggel kapcsola-

tos hagyományok 
Felelős  

folyamatosan 

 

Gyermekek 

névnapja 

 

Óvodapedagógus 

Minden csoportunkban hagyomány a gyermekek név és 

születésnapjának megünneplése. Az ünnepeltet verssel, 

dallal köszöntik csoporttársai, az ünnepelt pedig blokkal 

igazolt süteménnyel, gyümölccsel, üdítővel vendégeli meg 

társait 

 

 

 

 

 

 

Gyermekek 

születésnapja 

 

Óvodapedagógus 

2020. decem-

ber 04. 
Mikulás várás Óvodapedagógus 

Hagyományainkhoz híven minden csoportban megtörtént a 

Mikulás várásra való ráhangolódás. Óvodánkba is ellátoga-

tott a Télapó, karbantartónk személyében, aki a szülők által 

elkészített csomagokat osztotta ki a gyerekeknek csoporton-

ként. A gyerekek az óvó nénikkel közösen verssel, dallal 

várták a télapót, majd egyenként bemutatkozva vették át a 

csomagot.  

2020. decem-

ber 16. 

Advent  Kará-

csony 
Óvodapedagógus 

A Karácsonyváró délelőttünkön óvodánk valamennyi kis-

gyermeke és dolgozója a VI. csoportban gyűlt össze, ahol 

meggyújtottuk közösen az adventi koszorú 4 gyertyáját. Az 

óvó nénik előadásában egy meseelőadást nézhettek meg, 

majd minden csoport a saját csoportszobájában birtokba 

vehette a költségvetésből vásárolt képességfejlesztő játéko-

kat.  
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Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megne-

vezése, időpont-

ja 

Felelős/ részt-

vevők köre 
Időpont Megvalósítás 

Szüret 2019. 10. 02. 

Kunné Nánási Mónika, Nagy-

né Varga Csilla, Perge Tibor-

né 

 

 

A kialakult járványügyi helyzet, valamint az 

intézményünk intézkedési tervének megfelelően 

a szüreti programunkat óvodán belül szülők 

jelenléte nélkül valósítottuk meg. Sajnos az 

időjárás nem kedvezett a rendezvényünknek 

ezért a Napraforgó csoport a csoportszobában 

alkalomhoz illő dekoráció mellett mutatta be 

szüreti műsorát az óvodánkba járó gyermekek 

részére. A műsorról videófelvétel is készült, 

melyet a csoportok zárt facebook csoportjaiba 

feltöltöttünk, hogy ily módon a szülők is része-

sei lehessenek a rendezvényünknek.  

 

2021. február 

23-25 
Farsang Óvodapedagógus 

Minden csoport megünnepelte a tél 

elűzését. Hétköznap, zárt rendez-

vényként játékos tevékenységek 

forgatagában, (verseltek, daloltak, 

vetélkedő részesei lehettek) töltöt-

tek el kellemes délelőttöt a gyere-

kek. 

 

 

 

2021. június 

04. 
Gyermeknap Óvodapedagógus 

Az óvodába érkező gyermekek számára játékos, mozgásos 

feladatokat terveztek a kolléganőim gyermeknap alkalmából 

az udvaron. 

 

 

 

 

2021. április 

30. 
Anyák napja Óvodapedagógus 

Az édesanyák felköszöntése ebben a nevelési évben sem 

hagyományos módon valósult meg a járványügyi helyzet 

miatt. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok kézműves 

ajándékokat készítette a gyermekekkel közösen erre az alka-

lomra, valamint verset, dalokat tanítottak meg a gyermekek-

nek életkori sajátosságaiknak megfelelően, mellyel odahaza 

köszönteni tudták a gyermekek édesanyjukat. 

 

 

2021. május 

28 és június 

01. 

Évzáró Óvodapedagógus 

A nagycsoportos gyermekek ünnepi műsor keretén belül 

tudtak elbúcsúzni az óvodától a járványügyi enyhítéseknek 

megfelelően. Mind a két nagycsoportban színvonalas évzáró 

és ballagási műsort láthattak a szülők, nagyszülők. 
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Pünkösd 

 
2021. 05. 20. 

Kunné Nánási Mónika, Kis 

Anikó Krisztina, Cseppentő 

Lajosné 

 

 

Az időjárás miatt a csoportszobában tudták 

bemutatni Pünkösdi műsorukat a Pillangó cso-

portos gyermekek, gyönyörű virágdekoráció 

mellett. A műsorról videófelvétel készült, mely 

a csoportok zárt facebook oldalán megtekinthető 

volt a szülők részére. 

A felvétel megtekintését követően sok pozitív 

visszajelzést kaptak kolléganőim a műsorral 

kapcsolatosan. 

Komázó 2021. 05. 24. 

Kunné Nánási Mónika 

Kovács Mariann Eszter, 

Seresné Bődi Viktória 

A Komázó rendezvényünk óvodán belül a Mű-

vészeti szakmai munkaközösség által összeállí-

tott játékos tevékenységek által valósult meg az 

óvodánk udvarán. A délelőtt lezárásaként mese 

előadást tekinthettek meg a gyermekek az óvó-

nők előadásában udvarunk árnyékos fái alatt. 

Galériaavató - 

Évszaki koncer-

tek 

2020. 09.  

. 

 

 

 

2020. decem-

ber 7. 

 

 

 

2021. május 

10 

Kis Anikó Krisztina 

Cseppentő Lajosné 

 

 

 

Mándi Katalin 

Kovács Mariann Eszter 

 

Gyarmati Adrienn 

Kovácsné Laczikó Tímea 

A Galéria avató ünnepségeink sem rendhagyó 

módon szerveződtek meg. A szülők egyik alka-

lommal sem vettek részt rajta. A Galériaavatón 

a kiállítást szervező kolléganők csoportjába járó 

gyermekek közül 10 kisgyermek vett részt, 

valamint a rendezvényen nem volt jelen a kiállí-

tott tárgyak alkotója sem. 

A többi csoport egymás után tekintette meg a 

kiállításokat. A rendezvényről minden alka-

lommal fénykép dokumentáció készült, melye-

ket a zárt facebook csoportban a szülők megte-

kinthettek. 

Lucázás 2020.12.14. 

Mándi Katalin, Kovács Mari-

ann Eszter, Kis Anikó Kriszti-

na, Cseppentő Lajosné 

Mindkét középső csoport nagy lelkesedéssel 

készült a Luca napi néphagyományok felidézé-

sére. Mind a két csoport rövid műsort adott elő a 

csoportjában ahol a hagyományoknak megfele-

lően elűzték a rontást és a boszorkányokat. 

A műsorokról videó felvétel készült, melyek a 

zárt facebook oldalon meglettek osztva a szülők 

számára is. 

Egy gyermek 

egy palánta 

csoportban 

dolgozó óvo-

da- 

pedagógusok 

2021. április 26. 

Ebben a nevelési évben sikerült sikeresen meg-

valósítanunk ezt a programot. A szülők szebb-

nél, szebb palántot hoztak be óvodánkba, me-

lyek szépen díszítették óvodánk udvarát. 

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény meg-

nevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

Karácsonyváró  2020.12.16. 

Kunné Nánási Mónika, 

Nagyné Varga Csilla, 

Perge Tiborné 

A Karácsonyváró délelőttünkön óvodánk vala-

mennyi kisgyermeke és dolgozója a VI. cso-

portban gyűlt össze, ahol meggyújtottuk közö-

sen az adventi koszorú 4 gyertyáját. Az óvó 

néniknek köszönhetően ének és mese előadás 

részesei lehettek a gyermekek.  

Munkadélutánok 

Hulladékcsök-

kentési hét 

 

Karácsonyi 

 

Farsangi 

2020. november 

 

 

 

2020. december 

 

2021. február 

óvodapedagógusok Ezek a rendezvényeink a kialakult járványügyi 

helyzet miatt nem tudtak megvalósulni. 
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Tavaszi- „Játszd 

újra!” kiállításhoz 

kapcsolódó 

 

Anyák napi 

 

2021. március 

 

 

 

2021. április 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

 

Zöld jeles 

napokról 

való meg-

emlékezés 

Autómentes világnap 

 

 

Állatok világnapja 

 

Víz világnapja 

 

Föld világnapja 

 

 

 

 

Madarak és fák napja 

Környezet-védelmi 

világnap 

Perge Tiborné, 

Seresné Bődi Viktó-

ria 

 

Mándi Katalin 

 

 

Nagyné Varga Csilla, 

Kovács Mariann 

Eszter, Kis Anikó 

Krisztina 

 

Gyulainé Nagy Zsu-

zsanna 

Perge Tiborné 

2020.09.21. 

 

 

 

2020.10.05. 

 

 

2021.03.19. 

 

2021.04.26. 

 

 

2021.05.10. 

 

2021.06.04. 

A zöld jelesnapokról óvodán 

belül emlékeztek meg kolléga-

nőim a víz világnapja kivételé-

vel valamennyiről az óvoda 

udvarán. A rendezvényért fele-

lős óvodapedagógus a kolléga-

nőivel egyeztetve játékos fel-

adatokat állítottak össze a zöld 

jelesnaphoz kapcsolódóan, me-

lyeket a csoportok óvodapeda-

gógusai valósítottak meg min-

den csoportban külön-külön. 

 

Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás 
résztvevők szá-

ma 
Intézményi  

rendezvények                           Felelős 

 

„Kelj fel Jancsi” játé-

kos sorverseny (gyer-

mekek – szülők) 

 

 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna Nagyné 

Varga Csilla, 

Gyarmati Adrienn 

Kovács Mariann 

2020. októ-

ber 14. 

A rendkívüli helyzetre való tekin-

tettel a rendezvény nem hagyo-

mányos módon az óvodákban 

külön - külön valósult meg. A 

Napraforgós és Süni csoportos 

gyermekek egymás ellen mérték 

össze ügyességüket az előre be-

gyakorolt ügyességi feladatok 

által. A rendezvény nagyon jó 

hangulatban zajlott le az óvodánk 

udvarán. A rendezvényre elláto-

gatott Sári-Kovács Szilvia alpol-

gármester asszony is. Az ügyes-

ségi vetélkedő végén egy kis 

limonádéval vendégeltük meg a 

gyermekeket, valamint mindenki 

megkapta a rendezvény logójából 

készült nyakláncot és emléklapot. 

óvodánk nagy-

csoportos gyer-

mekei 

 

53 fő 

 

„Ovigála” 

 

Kunné Nánási Mó-

nika 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Seresné Bődi Vik-

tória 

2020. nov-

ember 21. 

 

 

 

 

 

A járványügyi helyzet miatt ez a 

rendezvényünk sajnos nem való-

sult meg. A Süni csoportos gyer-

mekeink hagyományőrző népi 

játékcsokorral készültek erre az 

alkalomra. A kis műsorukról a 

farsang jegyében videófelvétel 

készült, így valamennyi csopor-

tunk a zárt facebook oldalon meg-

tekinthette a műsort. 

Süni csoportos 

gyermekek 

 

22 fő 

Aprólábak Néptánc 

gála 

Kunné Nánási Mó-

nika 

Kis Anikó Krisztina 

20210. már-

cius 

 

Ez a rendezvényünk sajnos ebben 

a nevelési évben sem valósult 

meg a veszélyhelyzet miatt. 
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„Játszd 

újra „ 

kreatív 

alkotó 

kiállítás 

 

Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Perge  

Tiborné 

2021. május 

2. hete 

A kiállítás óvodánk előterében 

valósult meg, ahol sok kreatív 

alkotás volt látható. Az alkotáso-

kat elsősorban az óvónénikkel 

közösen készítették a gyermekek, 

de látható volt néhány otthon 

elkészített ötlet is. A csoportok 

egymást váltva tekintették meg a 

kiállítást. 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodánk gyer-

mekei. 

Ügyeskedj a kerékpá-

roddal 

 

 

Perge Tiborné 

Kovács Mariann 

Eszter 

 

 

 

 

2020. szept-

ember  

Nem rendhagyó módon óvodánk 

udvarán valósult meg a rendez-

vény. A hatalmas betonozott 

területen akadálypályát állítottak 

fel kolléganőim, ahol futó, pótke-

rekes és kétkerekű kerékpárral 

próbálhattak végig menni a gyer-

mekek. 

A fák által árnyékos területen 

pedig a kerékpár részeit, tartozé-

kait ismerhették meg a gyerekek 

az óvó nénik segítségével. 

Óvodánk közép-

sős és nagycso-

portos gyerme-

kei 

 

63 kisgyermek 

Pedagógus napi ün-

nepség 

 

Kunné Nánási Mó-

nika 

 

Kis Anikó Krisztina 

Cseppentő Lajosné 

 

Nagyné Varga 

Csilla, Perge Tibor-

né 

2021. június 

18. 

Óvodánkból nyugdíjba vonul egy 

dajka néni akit ünnepi műsorral 

búcsúztattak el kolléganőim. 

A rendezvény végén a díjazotta-

kat, ünnepelteket és a teljes al-

kalmazotti kört köszöntötték a 

Pillangó csoportos gyermekeink 

Pünkösdölő műsorukkal. 

óvodánk gyer-

mekei 18 fő, 

óvodapedagó-

gusok, nevelő 

munkát segítő 

kolléganők, 

szülők. 

Sportolj velünk! csalá-

di sport délután. 

Kunné Nánási Mó-

nika 

2021. július 

07. 

A rendezvény az enyhítéseknek 

köszönhetően a városi Akácliget 

fürdőben valósult meg, ahol 7 

sportágat próbálhattak ki a gyere-

kek. A szülők számára érdekes 

előadás szerveződött az egészsé-

ges életmóddal kapcsolatosan Dr. 

Vass Éva gyermekorvos előadá-

sában, valamint reform ételeket 

kóstolhattak meg a gyermekek 

szüleikkel együtt az Essen Kft. 

által biztosítva. 

302 fő a jelenlé-

ti ív szerint. 

 

Óvodánkból 23 

kisgyermek 

szüleikkel 

együtt. 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

Egészséges életmódra 

nevelés 

 

Szakmai előadás szülők 

számára. 

 

Előadó: Dr. Bite László 

Kunné Nánási Mónika 

 

Perge Tiborné 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsan-

na 

2020. október 08. Ebben a nevelési évbe a kiala-

kult járványügyi helyzet miatt 

nem szerveztünk nyílt rendez-

vényeket a szülők számára.  

Az óvodában megvalósult ren-

dezvényekről fényképeket ké-

szítettünk és az tettük közé a 
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Bábelőadás a gyermekek 

részére a védőnők elő-

adásában 

csoportok zárt facebook oldalán. 

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
Intézményi rendezvények 

Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma 
Felelős 

Ebben a nevelési évbe a 

kialakult járványügyi 

helyzet miatt nem szervez-

tünk nyílt rendezvényeket. 

  

 

 

 

  

 

Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program Létszám (fő) 

2020. október 06. 

 

 

2020. október 23.  

 

 

2021. március 15. 

 

 

2021. június 15 

Aradi vértanúkról való megemlékezés, 

koszorúzás. 

 

Ünnepi megemlékezés. Koszorúzás a 

Városháza előtt. 

 

Március 15-ei megemlékezés, koszorú-

zás a Petőfi szobornál. 

 

Legszebb konyhakertek – díj átadó 

rendezvény 

1 fő.  

Kunné Nánási Mónika 

 

1 fő. 

Kunné Nánási Mónika 

 

1 fő 

Kunné Nánási Mónika 

 

2 fő 

Kunné Nánási Mónika 

Perge Tiborné 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 Személyi feltételek, változások: 

 

Lesják Brigitta nevelőmunkát segítő munkatársnő tartósan távol van 2021. március óta.  

Györfi Imréné nevelőmunkát segítő munkatársnő nyugdíjba vonult. 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Mándi Katalin óvodapedagógusok közalkalmazotti jogviszony 

2021. augusztus 31-től közös megegyezéssel megszűnik. 

 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: 

 

A csoportbeosztás a nevelési év elején tervezettek szerint valósult meg. 

A munkarendben történt változás, hiszen „Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021. (III.5.) 

EMMII határozatában a köznevelési intézmények működését érintően egyes veszélyhelyzeti in-

tézkedésnek megfelelően 2021. 03.08-tól 2021. április 18-ig rendkívüli szünetet rendelt el.” 

 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

 

A nevelési év elején megtervezett programjainkat igyekeztünk az előre meghatározott időpon-

tokban megvalósítani a járványügyi helyzethez igazodva. Minden programunkat a szülők jelenlé-

te nélkül valósítottunk meg, de a zárt facebook csoportokban megosztott fényképek, 

videófelvételek által folyamatosan bepillantást nyertek óvodánk mindennapjaiba. 
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A szülők igényelték a folyamatos tájékoztatást, nagyon érdeklődőek voltak a rendezvényeink 

iránt. Problémát a szabadtéri programok esetébe a nem megfelelő időjárás okozott, ezért több 

programunkat is a csoportszobában kellett megvalósítani. (Szüret, Pünkösd)A tavaszi pedagógiai 

napok keretén belül vállalt bemutató foglakozásokat magas szakmai színvonalon valósították 

meg kolléganőim. 

Az eseménynaptárban tervezett programok közül csak az intézményi szintű OVI-GÁLA és az 

Aprólábak Gála rendezvényünk nem valósult meg a járványügyi helyzet miatt. 

A nevelési év lezárásaként a nagycsoportosok évzáró és ballagási műsora igen hangulatos üde 

színfoltja volt az év során megvalósított programjainknak, melyen már korlátozott számban 

ugyan de a szülők is részt vehettek. 

 

4. Tárgyi erőforrás  

 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

 

A tárgyi – környezeti feltételrendszerünket a Karcag Városi Önkormányzat költségvetésében 

biztosított intézményi költségvetésünk keretei határozzák meg, illetve az intézmények felszerelt-

ségének, berendezési tárgyainak fejlesztése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet mellékletében 

meghatározott eszközjegyzék. Az eszközjegyzék folyamatos figyelemmel kísérése, s a szükséges 

eszközök pótlása folyamatos feladatunk. Az óvodai működéshez szükséges feltételek biztosítot-

tak voltak az év folyamán. Egészséges, esztétikus környezetben folytathattuk nevelő munkánkat, 

a foglalkozásokhoz az eszközök biztosítottak voltak. 

A járványügyi helyzet miatt az Oktatási Hivatal folyamatosan biztosította intézményünk számára 

a biztonságos működéshez nélkülözhetetlen fertőtlenítő eszközöket.  

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás 

Szponzori, szülői 

támogatás 

Csoportonként 20.000 Ft volt biztosítva kézműves 

tevékenységek tervezésére, megvalósítására 

 

Csoportonként 30.000 Ft volt biztosítva képességfej-

lesztő játékok vásárlására. 

 

75 db ágyneműhuzat 

2 db gurulós tároló műa. fektetőhöz 

50 db gyermekfektető (25 db sárga, 25 db zöld) 

16 db leánygyermek népviseleti ruha (blúz, alsószok-

nya, felsőszoknya, kötény) 

10 db fiúgyermek népviseleti ruha (ing, mellény) 

1 db felnőtt népviseleti ruha (blúz, pendely, felsőszok-

nya, kötény) 

1 db felnőtt karakter cipő 

1 db zsúrkocsi 

1db kávéfőző (Szarvasi) 

1 db kenyérpirító 

1 db gőzállomás 

2 db érintésmentes kézfertőtlenítő 

1 db sarokcsiszoló Makita 

1 db akkus ütve fúró Makita 

1 db lázmérő 

20 db törölköző 

1 db vágódeszka 

15 db ételmintás üveg 

2 db ruhatartó állvány 
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6 db kés 

3 csoportszoba, 1 nevelői, 1 fejlesztőszoba, 1 óvónői 

öltöző, 1 betegszoba, 1 mosókonyha, 2 szertár, 4 gyer-

mekmosdó, 3 felnőtt mosdó festése, mázolása. 

1 csoportszoba parkettájának csiszolása, lakkozása. 

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 
Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

Nyári nagytakarítás   

 

5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

Ebben a nevelési évben senki nem vett részt szakirányú továbbképzésen. 

 Akkreditált tanfolyam: 

Akkreditált tanfolyami képzésen nem vettünk részt ebben a nevelési évben, viszont kolléganőim 

a 277/1997.(XII.) 5.§.3.bek.c) és 6.bek alapján 5 órában belső továbbképzés keretében autodi-

dakta módon tekintették át Homoki Judit intézményvezető helyettes által összeállított a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását segítő szakmai anyagot. 

 

Résztvevő neve 
Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés időpont-

ja 

Tanfolyam meg-

nevezése 
Képzési hely 

Képzés szer-

vezője 

      

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Kunné Nánási Mónika 
Szolnoki POK 

Tanévnyitó konferencia 
Szolnok 2020. szeptember 10. 

Kunné Nánási Mónika 

Szolnoki POK 

Egy csepp Alapítvány online konferencia 

(diabetológia témakör) 

online 2020. október 16. 

Kis Anikó Krisztina 
Szolnoki POK 

Diabétesz konferencia 
online 2021. június 21. 

Kunné Nánási Mónika 
Szolnoki POK 

Diabétesz konferencia 
online 2021. június 21. 

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 
Résztvevők neve, lét-

száma 

Szakmai program, 

időpontja 

Szakmai program, ren-

dezvény megnevezése 
Szervezője Helyszíne 

2 fő 

Perge Tiborné 

Gyarmati Adrienn 

2020. október 

 
Komposztünnep 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Gépgyár úti SZIM 

Óvodája 

1 fő 

Kunné Nánási Mónika 

2020. október 

 

Karcagi óvodások tarka – 

barka percei 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Székhely Óvodája 

2 fő 

Kunné Nánási Mónika 

Seresné Bődi Viktória 

2021. április 19 
Mese feldolgozásának 

lehetősége nagycsoportban 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Csokonai úti Óvo-

dája 

1 fő 

Seresné Bődi Viktória 
2021. április 19 

Vizuális kompetenciákat 

támogató digitális élmény-

pillanatok. 

Szolnoki 

POK 

Szolnoki városi 

Óvodák 
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3 fő 

Cseppentő Lajosné 

Seresné Bődi Viktória 

Kovácsné Laczikó Tímea 

2021. április 20 
Mese feldolgozása más-

képp 

Szolnoki 

POK 

Széchenyi úti 

Óvoda Cegléd 

5 fő 

Nagyné Varga Csilla  

Kovács Marianna Eszter 

Gyulainé Nagy Zsuzsan-

na 

Seresné Bődi Viktória 

Kovácsné Laczikó Tímea 

2021. április 20 

Az ADHD – szerű visel-

kedést mutató gyermekek 

inklúziója az óvodában 

Szolnoki 

POK 

Lövész utcai Óvo-

da Cegléd 

3 fő 

Kis Anikó Krisztina 

Gyarmati Adrienn 

Cseppentő Lajosné 

2021. április 20 
Mese feldolgozása más-

képp 

Szolnoki 

POK 

Széchenyi Úti 

Óvoda Cegléd 

1 fő 

Kunné Nánási Mónika 
2021. április 20. 

Tavaszi ritmusok – integ-

ráció megjelenése 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Jókai úti Óvodája -

online 

1 fő 

Seresné Bődi Viktória 
2021. április 21 

Okosító „zene-bona” – 

készség és képességfej-

lesztés a zenei nevelésben 

Szolnoki 

POK 

Csemői Nefelejcs 

Óvoda 

 

1 fő 

Kunné Nánási Mónika 
2021. április 21.  

A diverzitás mint érték – 

Ki a nem „más”? 

Szolnoki 

POK 

dr. Bakonyi Anna 

pedagógiai szakér-

tő, címzetes főis-

kolai docens 

1 fő 

Kunné Nánási Mónika 
2021. április 21. 

A mese varázsa az együtt-

nevelésben 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Kuthen úti Óvodá-

ja- online 

3 fő 

Kovács Marianna Eszter 

Kovácsné Laczikó Tímea 

Gyulainé Nagy Zsuzsan-

na 

2021. április 21 
Az ADHD-s gyermekek az 

óvodában iskolában 

Szolnoki 

POK 

Tápiószőlős-

Újszilvási Refor-

mátus Általános 

Iskola és Óvoda 

2 fő 

Kunné Nánási Mónika 

Gyarmati Adrienn 

2021. április 22. 
Tavaszi projektzáró tevé-

kenység nagycsoportban 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Táncsics krt.-i 

Óvodája -online 

2 fő 

Kunné Nánási Mónika 

Gyarmati Adrienn 

2021. április 22. 

„Bimbó serken, rügy kipat-

tan” projektzáró tevékeny-

ség nagycsoportban 

Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Táncsics krt.-i 

Óvodája - online 

Kunné Nánási Mónika 2021. április 23. Földforgatók 
Szolnoki 

POK 

Madarász Imre 

Egyesített Óvoda 

Gépgyár úti SZIM 

Óvodája - online 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

 

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül tag-

óvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, 

célok mentén együttműködés. 

Tartalmas szakmai kapcsolat 

kialakítása, intézményi jó gya-

korlatok intézményen belüli 

Az azonos programmal dolgozó óvodákkal szorosabb 

kapcsolatot ápolunk, hiszen pedagógiai programunk-

nak köszönhetően van közös programunk pl.: Komá-

zó. Sajnos a Komázó rendezvényünk ebben a nevelési 

évben a hagyományoktól eltérő módon szerveződött 
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átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes 

megvalósítása 

meg. A Művészeti szakmai munkaközösség tagjai 

összeállítottak egy játékos tevékenységekben gazdag 

délelőtti programot, melyet mindenki a saját óvodájá-

ban valósított meg. 

 

A többi tagóvodával is jó a partneri kapcsolatunk. 

Egymás rendezvényeit ebben a nevelési évben nem 

látogattuk a járványügyi helyzetre való tekintettel. 

A óvodáink által ősszel és tavasszal szervezett online 

bemutató foglalkozásokon részt vettünk. Ezen alkal-

mak során tudtunk egymástól tanulni, egy-egy mód-

szertani ötletet, jó gyakorlatot átvenni. 

Mindannyian munkaközösségek tagjai vagyunk. A 

személyes, majd online foglalkozásokon rendszeresen 

részt vettek kolléganőim. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az 

óvoda pedagógiai munkájának 

szakszerű ismertetése. 

Tájékoztatás a gyermek egyéni 

fejlődéséről. 

Vélemények, szülői igények, 

visszajelzések fogadása. 

Ebben a nevelési évben az intézmény intézkedési 

tervében foglaltaknak megfelelően, valamint a márci-

us 08-tól április 19-ig elrendelt rendkívüli nyitvatartás 

miatt a szülőkkel való személyes találkozás korlátoz-

va volt. A beiratkozás alkalmával személyes és online 

jelentkezésre is lehetőséget teremtettünk május végén. 

A környezettanulmányok a nyár folyamán fognak 

megvalósulni. A nehézségek ellenére ebben a nevelési 

évben is sikerült őszinte bizalmon alapuló kapcsolatot 

kialakítani a szülőkkel. Nagy létszámban vettek részt 

a szeptemberben megvalósuló szülői értekezleteken.  

Gondok esetén bizalommal fordultak hozzánk, javas-

latainkat elfogadták. Ebben a nevelési évben a család-

látogatások elmaradtak a járványügyi helyzet miatt. 

A nevelési év elején minden csoportban megválasztot-

ták az SZMK tagokat, akikkel októberben egy online 

SZMK gyűlés alkalmával állítottuk össze óvodánk 

SZMK munkatervét.  

Minden csoport működtetett saját zártkörű facebook 

oldalt az információ áramlás elősegítése, gyorsítása 

érdekében. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési meg-

állapodás alapján Közösségi 

szolgálat megszervezése közép-

iskolás diákok számára. 

Ebben a nevelési évben a járványügyi korlátozás miatt 

csak a nyári időszakban volt lehetősége a középiskolai 

tanulóknak a közösségi szolgálatot teljesíteni óvo-

dánkban. Összesen 9 gimnáziumi tanuló teljesített 

közösségi szolgálatot az óvodában. Óvodapedagógu-

saim szívesen fogadják a közösségi szolgálatot teljesí-

tő tanulókat, hiszen többen közülük óvodásaik voltak. 

A tanulók könnyen bekapcsolódnak az óvoda által 

gyermekeknek biztosított tevékenységekbe. Az óvó-

nők útmutatása mellett, segítették, gazdagították a 

gyermekek nyári élet tevékeny megvalósulását.  

Óvodák – általános 

iskolák 

Karcagi Általános Iskola 

tagintézményei (Kováts 

Mihály tagiskola, 

Kiskulcsosi tagiskola, 

Erkel Ferenc AMI) 

Arany János Á.I. 

Nagykun Református Á.I. 

Györffy István Katolikus 

Á.I., Szent Pál  

MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való 

beilleszkedés segítése. Eredmé-

nyes, tartalmas szakmai kapcso-

lat kialakítása. A pedagógiai 

módszerek, eljárások összehan-

golása. 

A személyes találkozás, valamint egymás rendezvé-

nyeinek látogatása ebben a nevelési évben korlátozva 

volt a kialakult járványügyi helyzet miatt, de az online 

programjainkra folyamatosan küldtünk meghívót és 

lehetőség szerint be is kapcsolódtunk egymás rendez-

vényeibe. 

 

 

 

 

 

 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai neve-

lő munkájának megismertetése. 

Ebben a nevelési évben nem vettünk részt bizottsági 

és Testületi üléseken. 

Adatszolgáltatással éltünk a beszámolók készítéséhez, 
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 de a beszámolók beadási határideje is módosult a 

járványügyi helyzet miatt. 

Az óvodai szintű rendezvényeinkre, programjainkra 

meghívtuk a fenntartó képviselőit.  Az ünnepi önkor-

mányzati ülésen amennyiben megszervezésre kerül 

jelen leszünk. A városi ünnepségek ebben az évben 

nem szerveződtek meg. 

Óvodák –Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Peda-

gógiai Szakszolgálat 

Karcagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavar-

ral, magatartásproblémával 

küzdő gyermekek fejlesztése, 

illetve számukra a legmegfele-

lőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek 

és szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való 

együttműködése 

Tartalmas szakmai együttműkö-

dés logopédus-óvodapedagógus 

között. 

A csoportjainkban előforduló tanulási nehézséggel 

küzdő gyermekek vizsgálatát kezdeményeztük, szak-

mai, módszertani segítséget kértünk óvodai fejleszté-

sükhöz. A KOFA teszt kitöltésben, megvalósításában 

tevőleges segítséget adtunk a nevelési év elején. Az 5. 

életévét betöltött gyermekek logopédiai szűrővizsgá-

latához biztosítottuk a helyszínt.  

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok Me-

gyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Szakértői Bi-

zottság Székhely Intéz-

ménye 

Sajátos nevelési igényű gyer-

mek ellátása az óvodában a 

szakértői vélemény alapján. 

Annak meghatározása, hogy 

mely nevelési – oktatási intéz-

ményben nyerjen felvételt a 

gyermek. SNI felülvizsgálatok, 

beiskolázásra javaslat. 

A felülvizsgálati kérelmeket június 30. elkészítettük. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekről szakértői 

véleményt kaptunk, mely nagy segítséget jelentett az 

óvó néniknek a gyermekek mindennapi fejlesztése 

során. 

Óvoda – Oktatási Hiva-

tal Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Peda-

gógiai Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményessé-

gének szakmai támogatása. A 

továbbképzések alkalmával 

pedagógiai módszerek, eljárások 

átadása, elsajátítása.  

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről 

tájékozódás, bekapcsolódás. 

Tevékenyen bekapcsolódtunk az őszi és tavaszi peda-

gógiai napok rendezvénysorozatába bemutató foglal-

kozásainkkal. A bázisintézményi programok szerve-

zésébe bekapcsolódtunk, részt vettünk.  

Óvodák – Családsegítő 

Központ, Gyermekjóléti 

Szolgálat, Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrá-

nyos és veszélyeztetett helyzet-

ben élő családok, gyermekek 

érdekeinek képviselete, segítése. 

Az információáramlás egész nevelési évben folyama-

tosan megvalósul. A Családsegítő központ által szer-

vezett online programokon, esetkonferenciákon, meg-

beszéléseken az óvodánk gyermekvédelmi felelőse 

rendszeresen részt vett. A családgondozás alatt álló 

gyermekekről fél évente óvodai jellemzést töltöttek ki 

óvodapedagógus kolléganőim. 

A jelző rendszer szükség esetén jól működött, egy 

testvérpár esetében kellett felvenni a kapcsolatot az 

esetmenedzserrel. Az óvodapedagógusok szoros 

szakmai együttműködésben vannak Örsiné Kovács 

Ilona szociális segítő munkatárssal, akinek hetente 

egy alkalommal 2 órában volt fogadó órája óvodánk-

ban.  

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turisztikai 

Sport Kp és Könyvtár, 

Györffy István Nagykun 

M. 

A gyermekek számára óvodán 

kívüli kulturális programok 

biztosítása, élményeik gazdagí-

tása. 

Együttműködés városi rendez-

vények sikeres megvalósítása 

érdekében Információ áramlás 

biztosítása a közművelődési 

intézményekkel. 

A kihirdetett járványügyi helyzet miatt a Művelődési 

intézmények is zárva voltak a nevelési év ideje alatt. 

A Csiga – Biga palota városi mesemondó versenyen 

online formában valósult meg, óvodánkat 1 Naprafor-

gó csoportos kisgyermek képviselte. Az általuk hirde-

tett rajzpályázatokra lehetőség szerint küldtünk pá-

lyamunkákat.  

Óvodák – gyermekorvo-

sok, fogorvosok, védő-

nők 

Folyamatos információcsere, a 

családok segítése az egészséges 

életmód kialakításában minden 

gyermek esetében. A fejtetves-

A védőnői látogatások előre bejelentett időpontban 3 

alkalommal valósultak meg. 

Fogorvosi vizsgálat 1 alkalommal történt meg, mely-

nek eredményéről a szülők értesítőt kaptak. A gyer-
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ség kezelése, visszaszorítása. A 

rendszeres óvodába járás segíté-

se. 

mekorvosi vizsgálatok a 3-4-5-6 éves korban a kötele-

ző tanácsadások alkalmával valósultak meg, melyre a 

szülők vitték el gyermekeiket. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéleté-

ben való részvétel, egymás 

segítése, támogatása a pályáza-

tokban. A karcagi óvodáskorú 

gyermekek képességfejlesztésé-

nek támogatása. Rendezvények 

szervezése. 

Városban működő civil szerve-

zettekkel kapcsolattartás. 

„Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” 

alapítvány kiemelt célja az óvoda egészséges életmód-

ra nevelésének támogatása. Az OVIGÁLA intézményi 

rendezvényünk ebben a nevelési évben az alapítvány 

által elnyert HACS pályázat keretén belül valósult 

volna meg, de a járványügyi helyzet miatt intézményi 

rendezvényünket el kellett halasztani. A Varga József 

Nyelvtanulás Alapítvány felügyelő bizottságának 

elnöke Kunné Nánási Mónika 

Gyermek nap alkalmából minden óvodásunk sportsze-

letet kapott a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából. 

 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biz-

tosítása, jó gyakorlatok átadása 

– átvétele. Információáramlás. 

Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Orszá-

gos Egyesület őszi és tavaszi konferenciáin ebben a 

nevelési évben a járványügyi helyzet miatt nem szer-

veződtek meg. 

Óvoda - Tehetségtaná-

csok 

A tehetséggondozás fejlesztése, 

kiváló működés megőrzése. 

Az OOTT és a OMNE programjai ebben a nevelési 

évben a járványügyi helyzetre való tekintettel nem 

szerveződtek meg. A megnyert NTP-s pályázatot 

sikeresen megvalósította Kis Anikó Krisztina. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten valósuljanak 

meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső ellenőrzési, érté-

kelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, 

az éves munkaterv figyelembevételével, átgondolt 

pedagógiai éves tervezésben, tematikus lebontás-

ban jelenjenek meg a napi tervezés, megvalósítás 

szintjén. 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves egység-

ben valósuljon meg a napirendi tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelésünk 

alapelveit figyelembe véve készítettük el a csoportjaink éves peda-

gógiai terveit, melyek tükrözik a nevelési programunk sajátos voná-

sait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, naprakész tervezése, 

vezetése megvalósult. A csoportok nevelési terve kiterjedt a csoport 

béli szokásokra, magatartásformálásra, keresztény kultúra átadásá-

ra, hagyományápolásra, közös élményekre, témakörökre, célkitűzé-

sekre, feltételekre, feladatokra. A tervezés során az egyéni bánás-

mód és differenciálás folyamatosan megvalósult. 

 

Célunk az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak 

megalapozása, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szoká-

sok kialakítása, tudatosítása volt. A harmonikus, összerendezett 

nagy és kismozgás, a testi képességek és a mozgáskultúra fejleszté-

se mellett az alapvető higiéniai szokások betartására is nagy gondot 

fordítottunk, melyet a szülőkkel való szoros együttműködés is elő-

segített. Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti 

időszakban, szervezett formában valósult meg elsősorban a friss, 

szabad levegőn. Heti egy alkalommal szervezett mozgásos foglal-

kozást biztosítunk minden csoport számára. Lehetőség szerint az 

udvaron való tartózkodás ideje alatt szervezett mozgás lehetőségét 

ajánlottuk fel. 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

270 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

szakszerű ellátásának biztosítása. 

 

 

 

 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szocializáció 

területén érjünk el egyre eredményes megvalósí-

tást 

 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás vizs-

gálata valósuljon meg jogszabályi változásoknak, 

a helyi igényeknek és a kidolgozott új módsze-

reknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a vezetői 

feladatok értékelése valósuljon meg a vezetői 

ciklus 2. és 4. évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések legye-

nek összhangban tartalmilag és dokumentációban 

egyaránt. Az intézmény teljesítményértékelési 

rendszerének felülvizsgálata, visszavezetése a 

teljes alkalmazotti kör vonatkozásában. 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesztő 

dokumentációjának felülvizsgálata, a csoport és 

tagintézmény szintű összegzések lehetőségének 

feltárása.  

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása mindkét 

területen megvalósul, hiszen a hátránykompenzáció és a tehetség-

gondozás is működik óvodánkban. A gyermekek ellátásáról gyógy-

pedagógusok és fejlesztőpedagógusok gondoskodtak. Óvodánkban 

3 tehetségműhely működik, a Okosgyalog logikai, a Varázskezek 

térbeli – vizuális, és a Bíborka testi – kinesztetikus - gyermektánc 

területen. 

 

Minden csoportunkba jár cigány nemzetiségű gyermek. A szülők-

kel igyekszünk szorosan együttműködni, gyermekeik szocializáció-

ja az óvodai életben nagy hangsúlyt fektetünk. Esélyegyenlőséget 

biztosítjuk számukra minden területen. 

 

A PP felülvizsgálata eredményeként a szükséges módosításokat 

megtettük, melyek elsődleges megfelelése a törvényesség betartása.  

 

 

 

 

 

 

 

Belső ellenőrzési folyamatok az SZMSZ-ben meghatározott módon 

megvalósultak meg. Szempont-és kritériumrendszert tudatosan 

alkalmaztuk a dokumentációnkban, a mindennapi tervező mun-

kánkban és a gyakorlati megvalósításainkban. Kettő óvodapedagó-

gus önértékelése zajlott le ebben az időszakban. A kérdőívezés és a 

foglalkozáslátogatás szépen megvalósult. Az elkészült önfejlesztési 

terv feltöltése került. Belső ellenőrzések dokumentálása a csoport-

naplóban történt. 

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

forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti létszám támo-

gassa a magas szintű óvodapedagógusi feladatellátást, az 

integrált nevelést. 

 

 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazásával az utánpót-

lás biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati források keresése, 

szakmai megvalósítás összhangjának megteremtésével. 

Óvodánkba 145 kisgyermek óvodai életét szervezik 

magas szakmai színvonalon kolléganőim. A csoportban 

dolgozó óvodapedagógusok a gyermekek egyéni képes-

ségeit figyelembe véve valósítják meg a mindennapok-

ban az integrált nevelést. 

 

Ebben a nevelési évben nem volt pályakezdő kolléganő 

óvodánkban 

 

Tárgyi felszereltségünk ebben a nevelési évben is gyara-

podott. Karácsonykor képességfejlesztő játékokkal bő-

vült a csoportok eszközállománya 

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pedagógu-

sok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerkedjenek a gyerme-

kek, helyi alkotók, kiállítások látogatása váljék rendszeressé 

valamennyi óvodai csoportban életkoruknak megfelelően. 

 

 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel álló hungarikumok 

megismerése kerüljön dokumentálásra, jelenjenek meg a 

Rendezvényeinkre ebben a nevelési évben nem tudtuk 

meghívni a helyi népi iparművészeket a járványügyi 

korlátozások értelmében.  Az Ovi-galériánkban ennek 

ellenére igyekeztünk az alkotásaikat megmutatni a gyer-

mekek számára. Lakhelyünk értékeit online formában, 

videofelvételek segítségével hoztuk közelebb óvodás 

gyermekeinkhez. 

A helyi sajátosságokat szem előtt tartva igyekeztünk 

minél változatosabb projekt témákat megvalósítani a 
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keresztény kultúra témakörét feldolgozó projektek vala-

mennyi csoportban. 

nevelési év során. A projekt témák kiválasztásánál figye-

lembe vettük a gyermekek érdeklődését, előzetes tudásu-

kat. A projektek feldolgozása során megpróbáltunk minél 

közelebb hozni gyermekeinket a hungarikumokhoz, a 

keresztény kultúrához. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk képesek 

széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesítése valósuljon 

meg 

 

 

 

 

 

Elsődleges a módszertani megújító képzéseken való részvé-

tel. 

 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása nevelési gyakorla-

tunkba. 

 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támogatása 

A kötelező pedagógus továbbképzéseket teljesítették 

kolléganőim.  A 277/1997.(XII.) 5.§.3.bek.c) és 6.bek 

alapján 5 órában belső továbbképzés keretében autodi-

dakta módon tekintették át Homoki Judit intézményveze-

tő helyettes által összeállított a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátását segítő szakmai anyagot. 

 

Az Oktatási Hivatal JNSZM Pedagógiai Oktatási Köz-

pont által biztosított továbbképzéseket szívesen veszik 

igénybe kolléganőim. Sajnos ebben a nevelési évben 

nem volt lehetőségünk módszertani továbbképzéseken 

részt venni. 

 

Kolléganőim szívesen vettek részt az óvodáinkban online 

formában szerveződött bemutató foglalkozásokon. Ezen 

alkalmakon pillanthatunk bele az óvodákban megvalósu-

ló jó gyakorlatokba, melyeket aztán beépíthetünk min-

dennapi munkánkba.  

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté nevelőközössé-

gen belül. 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvalósított jó gyakorla-

taink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, megvalósított mód-

szerek, gyakorlatok 

 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek a jó gyakorlata-

ink között 

Ebben a nevelési évben az online formában vállalt bemu-

tató foglalkozásokon keresztül mutatták be kolléganőim 

eredményes gyakorlati munkájukat a kialakult járvány-

helyzet miatt. 

 

 

 

 

 

Sikeres pályázati elbírálásnak köszönhetően az NTP-

OTKP-19 Ide lábam egy kis táncra… című pályázat 

keretén belül projekt füzetben került bemutatásra a meg-

valósult pályázati anyag. 

 

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

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

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

határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Szakmai munkaközösségek folyamatosan működjenek a 

pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében. 

 

 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együttműködése rendsze-

resen valósuljon meg. 

 

 

 

 

Kolléganői érdeklődési köre igen sokszínű mutatja ezt az 

is, hogy több munkaközösség munkájába is bekapcso-

lódnak. Aktív részvételükkel segítik a munkaközösségek 

munkáját, a kitűzött pedagógiai célok elérését. 

 

A nevelési év elején és végén, szükség esetén év közben 

is megbeszéléseken egyeztetik az előttük álló időszak 

feladatait, a lehetséges megoldási lehetőségek körét. 

Ebben a nevelési évben az együttműködés online formá-

ban valósult meg. 
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Tehetség területenként a műhelyvezetők együttműködése 

feladat orientáltan működjön. 

 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal szoros szakmai 

együttműködés valósuljon meg, szaktanácsadók közremű-

ködésével 

 

 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, a Karcag és 

Térsége Tehetségsegítő Tanáccsal az együttműködés kereté-

ben tehetségnapok, szakmai programok, gyakorlatok megva-

lósítása. 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

Az azonos területen működő tehetségfejlesztő műhelyek 

vezetői az év során két alkalommal online megbeszélé-

seken adták át tapasztalataikat a tervezéssel és megvaló-

sítással kapcsolatban. 

 

Molnárné Oros Csilla, Balajtiné Sütő Margit, Romhányi 

Sándorné a POK szaktanácsadói vezetői értekezlet al-

kalmával rendszeresen tájékoztatnak bennünket a POK 

munkájáról, online szakmai programjaikról. Szaktanács-

adást nem igényeltünk ebben a nevelési évben. 

 

Az OOTT-vel szoros kapcsolatot ápolunk. Ebben a neve-

lési évben közös programot nem valósítottunk meg, a 

kialakult járványügyi helyzet miatt.  

 

Nem ápolunk szakmai kapcsolatot határon túli óvodai 

intézményekkel 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 évenként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon való 

aktív részvétel 

2020 januárjában átvehettük az oklevelet, mely igazolja, 

hogy óvodánk Örökös Zöld Óvoda cím birtokosa. 

Részt vettünk kolléganőimmel a Zöld Óvodáknak szóló 

rendezvényeken, bemutató foglalkozásokon. (SZIM 

óvoda). 

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

képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel az erősségeket, 

és az egyéni fejlődési lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók támo-

gató szerepe érvényesüljön. 

 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele váljon a 

pedagógusok igényévé. 

Az óvodapedagógusok látogatását követően megbeszél-

tük az erősségeket és megfogalmaztuk a fejlesztendő 

területeket, melyek segítik felkészülésüket a tanfelügye-

leti ellenőrzésekre, valamint a minősítési eljárásokra. 

Kettő kolléganő önértékelése valósult meg ebben a neve-

lési évben, és egy kolléganőm készítette el portfólióját és 

töltötte fel az online felületre november 25-ig. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szaktanácsadók 

támogató szerepe folyamatos volt az év során. Szükség 

esetén szívesen álltak rendelkezésünkre.  

 

Ebben a nevelési évben nem vettünk igénybe külső szak-

tanácsadói szolgáltatást. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők kapja-

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

tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítása valamennyi 

óvodában. 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának vezetői támogatása 

a tehetségműhelyek vezetésében. 

 

 

 

Óvodánkban három Gardneri területen valósul meg a 

tehetségfejlesztés. Testi-kinesztetikus területen a Bíborka 

gyermektánc csoport, térbeli –vizuális területen az Va-

rázskezek kézműves tehetségcsoport, logikai területen a 

„Okosgyalog”. A tehetséggondozó műhelyeinkbe vala-

mennyi nagycsoportos óvodásunknak sikerült bekerülnie. 

A beválogatás egyik szempontja a gyermekek érdeklődé-

se volt. 

 

A tehetségműhelyeket azok az óvodapedagógusok veze-

tik, akik elkötelezettek a tehetséggondozás iránt és ők 

maguk is tehetségesek valamilyen területen. Az óvoda-

pedagógusok beállítódásuknak, speciális képességeiknek 

megfelelően hozhatnak létre tehetséggondozó műhelye-
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Tehetségpont akkreditációra 3 évenként kerüljön sor. 

 

 

 

ket, melyet a vezetőség maximálisan támogat, és lehető-

séget biztosít számukra a pályázatokba való bekapcsoló-

dásokra. 

 

Elmúlt nevelési évben valósult meg a Tehetségpont akk-

reditáció, melynek eredményeként intézményünk újra 

elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Az 

elismerő oklevelet postai úton juttatták el intézményünk-

be. 

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

sukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakornokoknak, kollé-

gáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán mentori feladatok 

ellátása 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátása 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, tapasztalatcsere 

váljon rendszeressé. 

Ebben a nevelési évben nem volt óvodánkban főiskolai 

hallgató. 

 

Óvodánkban senki nem látott el mentori feladatokat. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfo-

galmazott célkitűzések, feladatok eredményes megvalósítá-

sával érjük el. 

 

 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony kihasználása a 

célok elérése érdekében, a gazdaságosság érvényesítésével. 

 

Minden tevékenységi területen a PP-ban megfogalmazott 

célokat az alárendelt feladatok megvalósításával értük el. 

Az egészséges életmódra nevelés területén továbbra is 

fokozottan ügyeltünk a vészhelyzet miatt kiadott meg-

előzési teendőkre. 

 

Minden humán és tárgyi erőforrás a gazdaságosság érvé-

nyesítésével működött. 

Minden csoportunkban ideális volt a csoportlétszám, 

valamint a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok, 

nevelő munkát segítő dolgozók létszáma. 

 

8. Gyermekvédelmi munka  

 

Összegzés: 
Gyermekvédelmi tevékenységét az RGY, HH, HHH gyermekek fokozott figyelemmel kísérését, 

mind az öt csoportban, Kovácsné Laczikó Tímea lelkiismeretes, odafigyeléssel végzete. 

A törvényi változásoknak megfelelően a szülők megtették nyilatkozataikat a nevelési év elején, 

illetve szükség esetén év közben is a gyermekek étkezési térítését illetően. Az óvodapedagógu-

sok folyamatosan figyelemmel kísérték a gyermekeket, az adódó problémákat jelezték a gyer-

mekvédelmi felelős felé. 

Az óvodapedagógusok igyekeztek ebben a nevelési évben is szoros kapcsolatot ápolni a szülők-

kel a nehéz helyzet ellenére is. A gyermekvédelmi felelőssel is hatékonyan tudott együttműködni 

minden kolléganő. Két kisgyermek esetében kellett jelzéssel élni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, 

mivel otthoni ellátásuk nagyon elhanyagolt volt. A Családsegítő Központ- Gyermekjóléti Szol-

gálat tájékoztatásait megismertük, online megbeszélésein óvodánk gyermekvédelmi felelőse 

részt vett, melyről tájékoztatta pedagógus kollégáit.A gyermekvédelmi felelős a kért beszámoló-

kat, az adatok szolgáltatását a határidő betartásával végezte. 

 

9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 
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Kolléganőim igyekeztek a cigány származású gyermekeket ingergazdag, szeretetteljes  légkör-

ben nevelni segítve ez által a közösségbe való beilleszkedésüket. Óvodánk összesen 16 cigány 

származású kisgyermeket nevel nap, mint nap óvodai környezetben. A családi nevelés hiányát 

igyekeztek pótolni, természetesen figyelembe vették a család által képviselt értékeket is.A szülő-

ket évente kétszer tájékoztatták gyermekeik fejlődési üteméről, igyekeztek minél több tanáccsal 

ellátni őket az otthoni fejlesztés eredményessége végett. A RGY és HH, HHH nyilatkozataik 

lejárati idejét fokozottan figyelemmel kísérték.  

A családi nevelés hiányosságainak kompenzálása, szociális beilleszkedésének segítése, bizton-

ságérzet nyújtása a gyermekek számára nagyon fontos, ez alapozza meg érzelmi kötődését az 

óvodához, ösztönzi társas kapcsolatainak pozitív alakulását, a másság elfogadását. A csoportja-

ink elfogadták a cigány származású gyermekeket és a cigány szülőket is elfogadták a szülői kö-

zösségeink. A cigány szülők is mindent megtettek annak érdekében, hogy minél inkább segítsék 

a gyermekeik beilleszkedését. A gyermekeik a körülményekhez képest tisztán rendezetten jelen-

nek meg az óvodában.  

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 
Gyermek 

monogram 
Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

D. L. 

 

Pszichés fejlődés zavara 

Kevert specifikus fejlődési zavarok 

(beszéd, figyelem, kognitív funkci-

ók és a szociabilitás kombinált 

fejlődési zavara 

Homoki Judit gyógypedagógus, 

logopédus, tan. ak. ped. szakos 

tanár intézményvezető helyettess 

2 óra logopédia 

2 óra komplex 

gyógypedagógiai 

megsegítés 

P.P. 

Kevert specifikus fejlődési zavarok 

(a mozgáskoordináció, a beszéd, a 

figyelem kombinált fejlődési zava-

ra) 

Homoki Judit gyógypedagógus, 

logopédus, tan. ak. ped. szakos 

tanár intézményvezető helyettess 

2 óra logopédia 

2 óra komplex 

gyógypedagógiai 

megsegítés 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

A gyermekek fejlesztését, megsegítését végző gyógypedagógussal szoros kapcsolatot ápoltak a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok. A kialakult járványügyi helyzet miatt a gyermekek so-

kat hiányoztak az óvodából ennek, valamint a rendkívüli szünet elrendelésének köszönhetően a 

fejlesztő tevékenységek nagy része nem tudott megvalósulni. A gyógypedagógus és az óvodape-

dagógusok is jó kapcsolatot alakítottak ki a szülőkkel. Szükség esetén személyesen beszélték 

meg a felmerülő problémákat. A gyermekek a fejlesztések alatt nagyon együttműködőek, érdek-

lődőek voltak. A foglalkozások mindig optimális feltételek között, fejlesztő szobában, vidám 

hangulatban valósultak meg. 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek 

monogram 
Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

F. K. Tanulási nehézség veszélyeztetett 

Kunné Nánási Mónika 

fejlesztő óvodapedagógus 

intézményvezetőhelyettes 

2 óra 

Cs. J. L. Tanulási nehézség veszélyeztetett 

Kunné Nánási Mónika 

fejlesztő óvodapedagógus 

intézményvezetőhelyettes 

2 óra 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 
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A gyermekek fejlesztését, megsegítését végző fejlesztőpedagógussal szoros kapcsolatot ápoltak a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok. A kialakult járványügyi helyzet ellenére a gyermekek 

nem sokat hiányoztak az óvodából, viszont t a rendkívüli szünet elrendelésének köszönhetően a 

fejlesztő tevékenységek egy része nem tudott megvalósulni. A fejlesztőpedagógus jó kapcsolatot 

alakítottak ki a szülőkkel.  

A gyermekek a fejlesztések alatt nagyon együttműködőek, érdeklődőek voltak. A foglalkozások 

mindig vidám hangulatban valósultak meg. 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

A szűrővizsgálatok ebben a nevelési évben is szervezetten megvalósultak. A védőnő 3 alkalom-

mal ellenőrizte végig a gyermekeket, 2020. szeptember 23-án, 2021. január 13-án és 2021. május 

17-én. A fogorvosi vizsgálatokra 2020. november 04-én valósult meg. A doktornő által elkészí-

tett szűrővizsgálati lapokat a szülőknek átadtuk, felhívtuk figyelmüket az esetleges utógondozás-

ra. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Covid terjedése elleni védekezésre. Az óvoda számára fo-

lyamatosan biztosított fertőtlenítő szerek, szájmaszkok használatára, a közösen használt helyisé-

gek folyamatos fertőtlenítésére különös gondot fordítottunk.  

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Óvodánkban Gyulainé Nagy Zsuzsanna kolléganőm látta el a tartásjavító torna vezetését hetente 

2 alkalommal napirendbe ágyazottan. A foglalkozásokra 12 gyermek lett beválogatva a nevelési 

év elején. A háziorvosi javaslata alapján, főleg lúdtalp és hanyag tartás miatt bekerült gyermekek 

mozgásfejlődését biztosítja a speciális gyakorlatokkal. Munkájára a tervszerűség, precízség, ma-

gas színvonalú szakértelem jellemző. A foglalkozásokra mindig maximálisan felkészült. A ki-

alakult járványügyi helyzet miatt a foglalkozásokat 2020 novemberétől a saját csoportjába járó 

gyermekek körében valósította meg. Éppen ezért szakmai tanácsokkal látta el folyamatosan kol-

léganőit, hogy Ők is saját csoportjukban tudják segíteni a tartásjavító tornát igénylő gyermekek 

fejlesztését. 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Vezetői  Kunné Nánási Mónika 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok 

elérésének segítése. Az intézményvezető munká-

jának segítése, támogatása. Szakmai kapcsolatok 

építése, támogatása 

Gyermekvédelmi Kovácsné Laczikó Tímea Júlia 

Az óvodapedagógusok munkájának segítése a 

gyermekek szakszerű ellátása, gondozása érdeké-

ben, szükség esetén a jelzőrendszer működtetése. 

Kézműves 
Mándi Katalin, Cseppentő La-

josné 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A pedagó-

giai programban megfogalmazott célok megvaló-

sítása érdekében. 

Óvodai nevelés a művésze-

tek eszközeivel 

Kovácsné Laczikó Tímea, 

Cseppentő Lajosné, Nagyné 

Varga Csilla, SeresnéBődi Vik-

tória, Kovács Mariann Eszter, 

Kunné Nánási Mónika 

A részprogramban megfogalmazott célok megva-

lósulásának elősegítése, a programspecifikumok 

megjelenésének támogatása. 

Testnevelés - gyógytestne-

velés 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 

Gyarmati Adrienn, Kovács 

Mariann 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. Programok 

szervezése óvodás gyermekeink részére, melyek 

színesebbé varázsolják mindennapi óvodai életü-

ket.„Kelj fel Jancsi!” játékos ügyességi vetélkedő 

Környezeti 
Perge Tiborné, Gyulainé Nagy 

Zsuzsanna 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás, új techni-

kák bemutatása, egymástól való tanulás lehetősé-
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gének megteremtése. 

Kerek erdő- fejlesztő 
Mándi Katalin, Kis Anikó 

Krisztina 

Szakmai, módszertani segítségnyújtás. A pedagó-

giai programban megfogalmazott célok megvaló-

sítása érdekében. 

 

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

Ebben a nevelési évben nem volt bemutatkozásra lehetősége a Kunrózsa kamarakórusnak. 

Óvodánk Galéria avató rendezvényét színesítették népdalcsokrukkal. 

Tagok: Nagyné Varga Csilla, Perge Tiborné, Mándi Katalin, Gyarmati Adrienn, Kovácsné 

Laczikó Tímea, Cseppentő Lajosné 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 

Ebben a nevelési évben nem volt bemutatkozásra lehetősége a Gyöngyvirág óvónői néptánccso-

portnak. 

Tagok: Kunné Nánási Mónika, Kis Anikó Krisztina, Seresné Bődi Viktória 

 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Összegzés: 
Pedagógus neve Szakirányú végzettség 

Kunné Nánási Mónika Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája, gyermektánc 

oktató, vezető óvodapedagógus 

Perge Tiborné Drámapedagógus 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna Gyógytestnevelés 

Kis Anikó Krisztina Gyermektáncoktató 

 

Fejlesztőpedagógusi megsegítést igénylő gyermekek ellátásáról én Kunné Nánási Mónika gon-

doskodtam, hetente 1alkalommal nevelési időben napirendbe ágyazottan a Táncsics krt. 19. és a 

Gépgyár úti SZIM óvodákban. 

 

Perge Tiborné saját csoportjában valósítja meg az éves drámapedagógiai tervét. 

 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna a Testnevelés – gyógytestnevelés munkaközösség vezetését látta el 

ebben a nevelési évben is. A munkaközösség vezetését magas színvonalon végezte. A Testneve-

lés – gyógytestnevelés szakmai munkaközösség ebben az évben a hagyományoktól eltérően va-

lósította meg a „Kelj fel Jancsi!”  ügyességi vetélkedő intézményi rendezvényt. Gyógytestneve-

lési foglalkozásokat vezetett heti 2 alkalommal, melynek megvalósulását nagyban befolyásolta a 

kialakult járványügyi helyzet. 

 

Kis Anikó Krisztina saját csoportjában valósítja meg az éves testi- kinesztetikus- gyermektánc 

tervét. A nyertes NTP pályázatát megvalósította és beszámolóját és a pályázathoz kapcsolódó 

projektfüzetet elkészítette. 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 

Összegzés: 

Varázskezek Térbeli vizuális Mándi Katalin 
6 fő kedd 15:30-16:15 

Bíborka Testi – kinesztetikus gyermektánc Kis Anikó Krisztina 
16 fő kedd 15:30-16:15 

Okos Gyalog Logikai  Cseppentő Lajosné 8 fő 
szerda 15:00-15:45 
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Óvodánkban 3 Gardneri területen működött tehetséggondozó műhelyfoglalkozás. (Testi-

kinesztetikus-gyermektánc, logikai, térbeli-vizuális) A műhelyekbe a gyermekeket irányultságá-

nak megfelelően válogatták be a műhelyvezető kolléganők.  

A foglalkozások hetente 1 alkalommal nevelési időben valósultak meg. A pandémiás helyzetre 

való tekintettel a műhelyfoglalkozásokat a saját csoportjukba járó gyermekek körében tartották 

meg a kolléganők. A foglalkozásokat mindig nagyon szervezetten, a gyermekek érdeklődését 

fenntartva szervezték meg az óvodapedagógusok. A foglalkozásokról készült fényképeket a szü-

lők folyamatosan láthatták a zárt facebook csoportban.  

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 
Helyszín, 

csoport 

Időpont 

Téma 

Bemutatók, prog-

ramok vezetői. meg-

valósítói 

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, eredményes-

ség összegzése 

2021. április 

22. 

 

 

Tavaszi projektzáró 

tevékenység nagy-

csoportban 

Gyulainé Nagy Zsu-

zsanna 

Seresné Bődi Viktó-

ria 

Óvoda- 

pedagógusok, 

általános iskolai 

tanítók 

39 fő 

Tavaszi projektzáró tevé-

kenység 

nagycsoportbancímű előadás 

alatt megismerhették az 

érdeklődő kolléganők, hogy 

az óvodánkba járó gyerme-

kek milyen élményszerű 

tapasztalatokhoz, életkoruk-

nak megfelelő ismeretekhez 

jutnak a természeti környe-

zetről, ahol emberek, állatok, 

növények élnek. Az előadás 

alkalmával, törekedtek kol-

léganőink bemutatni az in-

tézményünkben, óvodánkban 

folyó pedagógiai munkánkat, 

a teljesség igénye nélkül 

ötleteket, tapasztalatokat 

átadni az érdeklődők részére, 

melyeket a mindennapi 

munkájukba betudnak építe-

ni. 

 

 

2021. április 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bimbó serken, rügy 

kipattan…” projekt-

záró foglalkozás-

együttnevelés lehető-

ségei 

Nagyné Varga Csilla 

Perge Tiborné 

Óvoda- 

pedagógusok, 

általános iskolai 

tanítók 

39 fő 

A „Bimbó serken, rügy ki-

pattan…!” projekt záró fog-

lalkozás - együttnevelés 

lehetőségei  

című jó gyakorlat bemutatása 

során a kolléganők fényké-

peken, videófelvételeken 

keresztül mutatták be, hogy 

az óvodai élet mindennapjai-

ban, milyen sokszínű 

élménnyújtással, tapasztalat-

szerzéssel közösen végzett 

tevékenységekkel megismer-

tették meg az óvodás gyer-

mekeinek a környezetük 

növényeivel, állataival, a 

kertészkedés lépéseivel.  

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

 
Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, progra-

mok vezetői. megva-

Résztvevő köre, 

száma 

Megvalósítás, 

eredményesség 
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lósítói összegzése 

Ilyen rendezvények nem 

valósultak meg ebben a 

nevelési évben. 

   

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

 

Az intézményi önértékelési feladatok az ötéves tervben megfogalmazottak alapján valósultak 

meg. Óvodánkban 2 fő óvodapedagógusnak zajlott le az önértékelése. A folyamat adatgyűjtője 

jómagam Kunné Nánási Mónika voltam. A kolléganők kérdőívezése, illetve látogatása zökke-

nőmentesen lezajlottak, az önértékelésüket elkészítették, és az önfejlesztési tervüket is megírták, 

melyben meghatározták a rövid és hosszú távú céljaikat. 

 

Az intézményünk által alapított díjak kiosztásához a magas szakmai munka erkölcsi elismerésére 

idén is elkészítettük a pályamunkákat. A pályázatok elkészítésében segítségemre volt Nagyné 

Varga Csilla kolléganőm. 

 

19. Pályázatok  

 

Óvodánkban Kis Anikó Krisztina szakvizsgázott gyermektánc oktató, óvodapedagógus készítette 

el „Ide lábam egy kis táncra…” című pályázati anyagát testi-kinesztetikus- gyermektánc tehet-

séggondozó műhelyére. A pályázatban vállalt fő tevékenység: A tehetségígéretek pozitívumait, 

erőségeit kiemelő, 30 órás foglalkozássorozat megvalósítása. A foglalkozások heti 1 alkalommal, 

a korcsoportnak megfelelően legalább 30 legfeljebb 60 perces időtartamban.  

A pályázat megvalósításának ideje módosult a kihirdetett veszélyhelyzet miatt: 2019.októberétől 

– 2020.decemberéig tart. 

A beszámolót 

 

Célok megvalósítása: 

A program célja a hagyományok ápolása, népi hagyományainak megismertetése, a mozgáskoor-

dinációs készség fejlesztése a gyermekekkel való együttjátszás során. A magyar népi játékok 

fejlesztik a gyermekek szociális érzékenységét, az egymáshoz való alkalmazkodást, a társak el-

fogadását. Ünnepi alkalmainkhoz kapcsolódó népszokások, népi játékok, táncos mozgásformák 

segítenek kialakítani a gyermekekben a népi kultúra iránti tiszteletet, formálódik magyarságtuda-

tuk, mélyül a szülőföld iránti szeretetük. A gyermekek nyitottá váltak a néphagyományok iránt. 

A szakköri foglalkozások gazdagították a tehetséggondozó programokat. A hagyományőrző jeles 

napokkal, élmény gazdag játékaival közel kerültek a gyermekek a népi kultúra értékeihez. A 

játékokban visszatükröződtek a közösség értékei, szemlélete üzenetek formájában, Cél, a magyar 

néptánc, népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése a gyerekekben. Az örömteli játszások során a 

gyermekek olyan gyöngyszemekké váltak, melyekkel észrevétlenül „belevarázsolódtak” a rég-

múlt idők világába. A különböző népi játékokkal, hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedő 

gyermekek olyan érték kaptak, amely által gyermekeink szemléletében megalapozódtak érték-

rendszerük. 

 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Kirándulás a Kisújszállási libatelepre, baromfiudvar megtekintése. 16 fő 

,, Látogatás a Györffy István Nagykun Múzeumba, Találkozás  karcagi Nagykun 

Honvédbandával. 
16 fő 

Látogatás a piacra: őszi gyümölcsök, zöldségek megtekintése 16 fő 

Állatok téli szálláshelyeink megtekintése, állatok megfigyelése a Kunlovardában 16 fő 

Lovaskocsis kirándulás a karcagi Bene-tanyára. Kun hagyományok: lovas hagyo- 16 fő 
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mányok megismerése, állatok megfigyelése, Lovas bemutató megtekintése. 

 

Eredményesség: 

A pályázati projektet sikeresen megvalósította kolléganőm. A pályázati szakmai beszámolót idő-

ben elkészítette, melynek mellékleteként megjelent a megvalósított pályázati projektet bemutató 

projekt füzet is. 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

A legszebb konyhakert pályázatra is benevezett óvodánk. A nagycsoportos gyermekeink óvó 

nénik iránymutatása mellett gondozták heti szükség esetén napi rendszerességgel óvodánk vete-

ményes kertjét, melynek dokumentációját is napra készen vezették. 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

„A mi karácsonyfánk” című rajz-

pályázat 

 

A Szent Pál megtérésének ünnepe 

tiszteletére meghirdetett 

„ÚjraAlkotó” című kreatív pályá-

zat 

 

Hebe Kft 2021-es Költészet napja 

alkalmából rajzpályázat 

 

ORFK-Országos 

Balesetmegelőzési Bizottsága által 

meghirdetett „Így közlekedtek ti!” 

című rajzpályázat 

 

A Déryné által meghirdetett Csiga-

biga palota című mesemondó ver-

seny 

Éliás Adél, Orosz Léna, Balog 

Lara, Őrlős Dóra, Német Jázmin. 

Éliás Adél, Orosz Léna, Őrlős 

Dóra, Németh Jázmin, Balog Lara. 

 

 

Balog Lara  

 

 

 

Balog Lara 

 

 

 

Szopkó Ferenc 

Oklevél 

 

 

Balog Lara III. helyezés 

 

 

 

 

Balog Lara különdíjas 

 

 

 

Balog Lara I. helyezés 

 

 

 

Szopkó Ferenc arany minősítés 

 

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai (A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 

 

Az óvodapedagógusok szakmai ellenőrzése során tapasztalatom továbbra is, hogy kolléganőim 

magas szakmai színvonalú valósítják meg az óvodai nevelést a mindennapokban.  

Szakmai ellenőrzést két kolléganőnél végeztem az önértékelés megvalósítása során. (Kovács 

Mariann Eszter és Kovácsné Laczikó Tímea). Óvodánk személyi ellátottsága megfelelő volt eb-

ben a nevelési évben is. Minden csoportban biztosított volt a 2 óvodapedagógus és az 1 fő nevelő 

oktató munkát segítő kolléganő (dajka) is. Óvodánkban az 5 csoportra 2 fő pedagógiai asszisz-

tens segítette az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai csoportnaplók a nevelési év során nap-

ra készen voltak vezetve, melyekben megfigyelhető volt a tervszerűség, a pedagógiai tudatosság. 

A nevelési tervek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épültek, és mind emellett nagy 

hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a pedagógiai programunk specifikumaira is, figyelve a 

homogén gyermekcsoportok jellegzetességeit. A tervezésnél építettek a gyermekek előzetes tu-

dására, életkori –és egyéni sajátosságaira. A projektek tervezése során kolléganőim igyekeztek 

kihasználni a környezetükben lévő lehetőségeket, melyek a környezet tevékeny megismerésének 

élményszerző színhelyei voltak. Próbálták a témákat sokoldalúan feldolgozni, minél több játékos 

tevékenységeken keresztül fedezzék fel a gyermekek a körülöttük lévő világot. A reflexiókban, 

reálisan, szakszerűen elemzik és értékelik a tervek megvalósulását, pedagógiai tevékenységüket, 

a megválasztott módszereket. A gyermekek egyéni mérő- értékelő lapját a szabályzatnak megfe-

lelően vezetik az óvónők, évente két alkalommal tájékoztatják a szülőket a gyermekek fejlődésé-

ről, szükség esetén nevelési módszereket, fejlesztési javaslatokat adnak a szülőknek. 

 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

280 

 

Vezetői ellenőrzések összegzése, erősségek, fejlesztési területek meghatározása az ellenőrzés 

alapján: 

 

Erősségek:  

 Az óvodapedagógusok magas szakmai színvonalon igyekeznek megvalósítani pedagógiai 

munkájukat. 

  A következetesen kialakított szokásrendszernek köszönhetően nyugodt, derűs légkör a 

csoportszobákban. 

  Esztétikus környezet megteremtése az óvodai csoportokban, öltözőkben. 

 A projektek feldolgozása során törekednek a téma sokoldalú feldolgozására, hogy a 

gyermekek minél több ismeretet szerezzenek.  

 A gyermekek egyéni képességfejlesztésének megvalósítása magas színvonalon valósul 

meg. Nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra, esélyteremtésre, csoporton belüli tehet-

séggondozásra. 

 

Fejlesztési területek 

 Mozgásos tevékenységek szervezése az óvoda udvarán. 

 A célok megvalósítása érdekében együtt gondolkodás. 

 

Célmeghatározás (javaslat) 

Mozgásfejlesztés, mozgásigény kielégítés iránti elkötelezettség fokozása. Együtt gondolkodás a 

célok elérése érdekében: pozitív megerősítés, elképzelések, egyéni ötletek támogatása. 

Amennyiben szükséges javaslat intézkedési terv készítésére: 

 

21.  Nyári élet tervezése, programja  
 

Cél: élmény gazdag óvodai élet biztosítása.  

Feladat: egyéni és közös élmények szervezése, változatos tevékenységek biztosítása a szabad-

ban: kirándulások játszótérre, erdei futópályára, lovas kocsikázás.  

A nyári élet is változatos tevékenységeket tartogat gyermekeink számára. Az udvari életet sze-

retnénk még tartalmasabbá varázsolni számukra. 

 

Mozgás-mozgásos játék 
Környezeti nevelés 

a külső világ tevékeny megismerése 
Verselés, mesélés 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Kovácsné Laczikó Tímea 

Kovács Mariann Eszter 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Cseppentő Lajosné 

 

Seresné Bődi Viktória 

Gyarmati Adrienn 

 Sorversenyek 

 Foci bajnokság 

 Kerékpározás 

 Kosárlabda dobó verseny 

 Lábstatikai gyakorlatok 

 Kötélhúzó verseny 

 Ugrókötelezés 

 Ugróiskola 

 Labdagyakorlatok aka-

dálypályán 

 Célba dobó verseny 

 Lovas kocsizás 

 Múzeumlátogatás 

 Fazekas ház 

 Játszótér 

 Kertgondozás 

 Locsolás 

 Gyomlálás, veteményezés 

 Szemétgyűjtés, sepregetés 

 Könyvtárlátogatás 

 Karcag nevezetességei 

 

 Tanult mesék ismétlése 

 Folytatásos mesék altatás 

időben 

 Dramatikus játékok 

 Rövid versek gyakorlása 

 Bábozás 

 
Ének, énekes játékok, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka 

Kis Anikó Krisztina 

Kovácsné Laczikó Tímea 

Mándi Katalin 

Cseppentő Lajosné 
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 Körjátékok 

 Népi köjátékok 

 Táncház 

 Ölbeli játékok 

 Mondókázás 

 Mozgás improvizáció zenére 

 

 Gyurmázás 

 Szinezés 

 Aszfaltrajz 

 Homokvárépítés 

 Papírhajók hajtogatása, úsztatása 

 Szívószálból, tésztából láncfűzés 

 Buborékfújás 

 Papírsárkány készítése, röptetése 
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BESZÁMOLÓ 

 

2020-2021-es nevelési év munkatervi feladat meg-

valósításáról 

 

Zöldfa óvoda 
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- Kiemelt célok megvalósulása (Munkaterv 6.o) 

 
Kiemelt cél Megvalósulás 

Ágazati elvárások alapján: 

2020, 2021. évi minősítési tervbe bekerült pe-

dagógusok felkészülésének támogatása. 

2020. október 16-án került sor Balázs Dorina – gyakornok minősítő 

vizsgájára. Külső szakmai ellenőrzés tapasztalatainak beépítése a 

mindennapi nevelő – oktató munkába megvalósult. 

2020. 2021. évi pedagógiai –szakmai ellenőrzé-

sekre felkészülés (vezetői, intézményi) 

Harsányiné Szabó Ilona – pedagógus tanfelügyelete a járványügyi 

helyzet miatt a következő tanévben valósul meg. 

Intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves 

ütemterv alapján. 

A munkaterv alapján Balázs Dorina intézményi önértékelése való-

sult meg 2021. 06.04-el. Harsányiné Szabó Ilona intézményi önér-

tékelése a következő tanévben valósul meg. 

Ellenőrzési tapasztalatok alapján:Oktatási 

Hivatal Bázisintézményi feladatok ellátása  

A tanév során óvodánk nem vállalt bázisintézményi feladatokat. 

Esélyteremtő óvoda – Módszertani Központ 

feladatainak ellátása (Kinizsi, Kuthen, SZIM, 

Takács, Zöldfa) 

 

Az Esélyteremtő Óvoda – Módszertani központ által szervezett -

Mentálhigiéniai zavarok korai felismerése, prevenciós lehetőségei - 

fórumon a pályázatba bevont óvodapedagógusok - 2 fő - részt vet-

tünk. Helyszíne: Kuthen úti Óvoda - 2020.10.22. 

Önértékelés alapján: 

Csoport, tagóvoda, intézményszintű 

számszerűsített mérési eredményeik  

Balázs Dorina önértékelése megvalósult, melyről a jegyzőkönyv 

alapján önfejlesztési terv készült. A járványügyi helyzet miatt a 

további mérések a következő tanévre lettek beütemezve. 

Ellenőrzési tervek, dokumentumok felülvizsgá-

lata  

A járványügyi helyzet miatt a dokumentumok felülvizsgálata a 

következő tanévre lettek beütemezve. 

 

2. Működési terv megvalósulása 

 

 
Volt-e változás a tervhez 

képest? (igen/nem) 
Ha igen, mi volt az? 

Nevelési év rendje nem volt változás  

Szünetek  Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021. (III.5) EMMII 

határozatában a köznevelési intézmények működését érintően 

egyes veszélyhelyzeti intézkedéseknek megfelelően 2021.03.08 

– tól 2021.április 18 -ig rendkívüli szünetet rendelt el. 

 

Nevelés nélküli munkanapok száma, időpontja: 

2020.08.28. Tanévzáró – Tanévnyitó Értekezlet. 

 

 Értekezletek 

 
 Munkatársi Szülői értekezlet tagintézményi 

Ideje 

 

- 2020.08.31-én a Kuthen úti Óvoda    

 

- 2020.09.10. és 2021. 02.02. 

2020.09.14. összevont és csoportos. 2021. február hónap-

ban és május hónapban a covid miatt szülői értekezletet 

nem tartottunk. A szülőket online a csoportok facebook és 

messenger oldalán tájékoztattuk a félév eredményeiről, 

sikereiről, valamint a felmerülő problémákról, aktualitá-

sokról, a gyermekeket érintő programokról. 

Témája 

Az intézményvezető tájékoztatója való-

sult meg, Témája: felkészülés a jár-

ványügyi helyzetre, védekezése, a 

dolgozóktól elvárt elvárások betartásá-

ról. A nevelési év feladatainak  

megbeszélése - munkarend, munkaköri 

leírás, az ellenőrzési rend és szempont-

jainak ismertetése.  

Az ünnepek, rendezvények szervezésé-

nek feladatai. 

A tanév nevelési rendje, a tanév feladatai, tájékoztatás az 

óvodai programokról, az óvodai nevelést kiegészítő alap-

feladatokról, ill. speciális szolgáltatásokról. 

Nevelési év munkatervének ismertetése, megbeszélése, 

elfogadása. Intézményi dokumentumok ismertetése: Házi-

rend, SZMK terv, Pedagógiai Program 

A járványügyi helyzetre vonatkozó intézkedések ismerte-

tése 

Résztvevői 

A nevelőmunkát segítő dolgozók és 

tagintézmény vezetők. 

Az óvoda valamennyi dolgozója 

Óvodapedagógusok, hittant tartó pedagógusok, óvodai és 

iskolai szociális segítő és a szülők 
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Felelős 
Intézményvezető 

Tagóvoda vezető 

Tagóvodavezető 

Óvodapedagógusok 

 

 

Megvalósí-

tás 

 

 

Valamennyi dolgozó szem előtt tartotta 

az intézmény járványügyi helyzetre 

vonatkozó intézkedési tervét és az 

intézményünkben kialakított és elvárt 

személyi és környezeti higiénére vo-

natkozó előírásokat, ajánlásokat foko-

zottan betartotta. 

Az óvodánkban nyugodt óvodai légkör 

megteremtésén, a munkaidő hasznos 

kitöltésén dolgoztunk. Megvalósultak 

takarítási, fertőtlenítési, karbantartási 

feladatok a gyermekek ellátása, fel-

ügyelete mellett. 

A szülőket az óvodánk udvarán fogadtuk a megfelelő sza-

bályok betartásával. A megjelent szülők érdeklődést, 

együttműködést tanúsítottak, és elfogadták a kialakított 

szabályokat a tanév során.  

A további értekezleteket online formában valósítottuk 

meg. Tapasztalataink szerint a szülők elfogadták és meg-

köszönték a tájékoztatást, de több szülőnél az internet 

hiányát vagy az érdeklődés hiányát is megtapasztaltuk. 

 

 Ünnepek (cél-feladat megvalósulása, eredményesség) 

 
 

Megvalósítás 
Nemzeti ünnepek Felelős 

 Október 23. 

Március 15. 

Június 4. 

Augusztus 20.  

 

Óvodapedagógusok 

 

Nemzeti ünnepekeinkről való megemlékezéseinket elsősorban a 

gyermekek érzelmeire alapozva, a csoportszobák esztétikumának 

emelésével valósítottunk meg a körülményeknek megfelelően. 

Ünnepeink megjelentek a projektben. A megvalósítás változatos 

tevékenységeken keresztül, szerep - és szituációs játékokban is 

megvalósult.  A nemzet múltjának tudatosítását, az összetartozás és 

hazaszeretet erősítését jelenítettük meg a gyermekek érdeklődésé-

nek és életkori sajátosságainak figyelembevételével valósítottunk 

meg. 

 

Részprogramban meghatározott ünnep 

 
Ünnep megne-

vezése, idő-

pontja 

Felelős/ részt-

vevők köre 

 

Megvalósítás 

 

Barangoló 

2020. 10. 08. 

Szakmai mun-

ka-közösségi 

tagok, vezető, 

tagóvoda veze-

tők, óvoda- 

pedagógusok 

A Barangoló című rendezvény helyszíne a Györffy István Nagykun Múze-

um. A rendezvény ideje alatti járványügyi helyzet szerint a Múzeum láto-

gatható volt, kiscsoportos formában (8-10 fő). A szabályok értelmében így 

a tagóvodák tanköteles korú gyermekei és óvodapedagógusai külön napo-

kon látogattak el a helyszínre és dolgozták fel a Múzeum termeiben látot-

takat, interaktív módszerek segítségével, melyről minden teremről és 

gyermekcsoportról videó felvételt készítettünk. A múzeumpedagógiai 

játékok segítettek a régmúlt idő élményszerű megismerését. Ismereteik, 

tapasztalataik gazdagodtak. A 4 tagóvodából 44 gyermek és 15 óvodape-

dagógus és dajka látogatta meg a Múzeumot. 

 

Tagóvoda rendezvénye 

 
Rendezvény 

megnevezése 

Felelős/ 

Résztvevők 
Időpont Megvalósítás 

 

Mihály-napi 

vásár 

 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

 

2020. 09.29. 

 

A rendezvény a kialakult járványügyi helyzet miatt a 

szülők jelenléte nélkül a délelőtti órákban valósult meg. 

Az új gyermekek köszöntésén túl, a Mihály napjához 

köthető néphagyomány ápolása valósult meg, a Meseta-

risznya tehetségműhelybe járó gyerekek által. A népi 

versek, rigmusok, énekek bemutatása után, közös játé-

kok, tánc várta a gyermekeket. 

Márton - napi 

vigasságok 
Óvodapedagógusok 2020.11. 11. 

 A megvalósítást csoport szinten a szülők felajánlásával 

valósítottuk meg. A délelőtt folyamán a csoportok libás 
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játékokat játszottak, kézműves tevékenységeket valósí-

tottak meg és felelevenítették a Márton napi népszokást. 

Libazsíros kenyeret és tepertőt, valamint szörpöt fo-

gyasztottak a népi mondásnak megfelelően. 

Nyárnyitogató 

-Gyermeknap 

Tagóvoda-vezető 

Óvodapedagógusok 

2021.06.04. 

 

Nyárnyitogató Gyermeknapunkat a tanév zárásaként 

valósítottunk meg délelőtt a szülők jelenléte nélkül.  

A délelőtt folyamán arcfestést, csillámtetoválást, mozgá-

sos játékokat, kézműves tevékenységeket, közös táncot 

biztosítottunk az érdeklődő gyermekek számára, vala-

mint az óvodapedagógusok mesedramatizálással tették 

felejthetetlenné a napot a gyermekek számára.  

A rendezvényünkről a Karcag TV is beszámolt. 

 
Zöld óvodák rendezvényei                     Felelős Időpont Megvalósítás 

Zöld jeles 

napokról 

való meg-

emlékezés 

Autómentes 

világnap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állatok világ-

napja 

 

 

 

 

Víz világnapja 

Föld világnap-

ja 

 

 

 

 

 

 

 

Madarak és 

fák napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetvé-

delmi világnap 

 

Tagóvodavezető 

Óvodapedagógusok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvodavezető 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

Andrási Tiborné 

Ujj Petronella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

2020.09.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. októ-

ber első hete 

 

 

 

 

2021.03.22. 

2021.04.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.05.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.06.07. 

Az óvoda udvarán KRESZ táblákat he-

lyeztük el közösen a gyermekekkel. 

Kerékpározást előkészítő játékokat ját-

szottunk az óvoda udvarán. Játékos tevé-

kenységen keresztül felelevenítették, 

hogy melyik tábla milyen viselkedést, 

cselekvést feltételez a forgalomban. A 

járással futással végzett feladatokkal a 

gyermekek megtapasztalták a szükséges 

tempóváltást, lassítást, gyorsítást, megál-

lást, közlekedési ismeretük mélyült. 

A gyakorlás által a gyermekek megis-

merték a biztonságos közlekedéshez 

szükséges szokásokat, szabályokat. 

 

A csoportok külön – külön valósították 

meg a megemlékezést projektfeldolgo-

zással. Az óvoda közelében lévő csalá-

doknál helyszíni séták alkalmával figyel-

hették meg a ház körül élő állatokat. 

 

A kihirdetett vészhelyzet és rendkívüli 

szünet miatt a megvalósítást a ,,Karcagi 

óvodások tarka-barka percei” intézményi 

weboldalról online tudták a családok 

nyomon követni. 

A témafeldolgozását az ügyeleti csoport-

ban lévő gyermekek érdeklődésének és 

életkori sajátosságainak figyelembevéte-

lével valósítottuk meg. 

 

A csoportok külön-külön  

emlékeztek meg a jeles napról, mozgásos 

játékok és dalos játékok szervezésével, 

valamint az óvodakertben madármegfi-

gyelést végeztünk. 

A projekt során egy madár fotókból 

összeállított kiállítást rendeztünk az 

óvoda folyosóján egy volt szülők felaján-

lásának köszönhetően. 

 

A gyermekeknek elmeséltük a „Kuka 

manó” mesét, melyet játékos formában 

dolgoztunk fel a gyermekekkel közösen.: 

műanyag palackokat tapostunk, szelektí-

ven válogattunk, ill. megbeszéltük a 

hulladékhasznosítás fontosságát. 
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Intézményi rendezvények 

 
 

Időpont Megvalósítás résztvevők száma Intézményi  

rendezvények                Felelős 

Ügyeskedj a 

kerékpároddal 

Tagóvodavezető 

Munkaközösségvezető 

óvodapedagógusok 

 

2020. 

09.24. 

 

A járványügyi helyzet miatt a tagóvo-

dákban külön-külön került megszerve-

zésre a szülők részvétele nélkül. 

50 gyermek 

6 óvodapedagó-

gus 

„Kelj fel 

Jancsi” játé-

kos sorver-

seny (gyer-

mekek – szü-

lők) 

 

Tagóvodavezető 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

2020. 

10.14, 

A gyermekek nagy izgalommal készül-

tek a vetélkedőre, ám a járványügyi 

helyzet miatt nem a Spotcsarnokban, 

hanem az óvodák udvarin került meg-

szervezésre a szülők bevonása nélkül. 

A gyermekeknek kialakítottuk a pályá-

kat, melyeken kellett ügyességi és 

gyorsasági feladatokat végrehajtaniuk. 

A rendezvényről képes beszámolót 

küldtünk a szülőknek, egy pálya meg-

valósításáról videófelvételt készítettünk 

a testnevelés-gyógytestnevelés munka-

közösség számára  

45 gyermek 

6 óvodapedagó-

gus 

„Játszd újra„- 

kreatív alkotó 

kiállítás 

 

Tagóvodavezető 

Munkaközösségvezető 

óvodapedagógusok 

2021. 

05.03-11. 

A kiállításra újrahasznosított anyagok-

ból készített ötletes játékeszközöket 

készítettek a csoportjaink, valamint az 

óvodánkban működő kézműves tehet-

ségműhely. 

30 gyermek, 6 

óvodapedagógus 

 

Pedagógus 

napi ünnepség 

 

tagóvodavezető, felké-

szítő óvodapedagógu-

sok 

 

 

2021. 

06.18. 

Pedagógus nap alkalmából a dolgozók 

köszöntése. Nyugdíjba vonulók kö-

szöntése –búcsúztatása, jubileumi juta-

lomban részesülők köszöntése, intéz-

ményi díjak átadása. 

8 gyermek és 2 

óvodapedagógus 

 

Szülők számára szervezett nyílt napok 

 
Nyílt nap felelős/megvalósító Időpont Megvalósítás 

A tanév során a pandémia miatt nem szer-

veztünk nyílt napot az óvodánkban. 
   

 

A munkatervben meghatározottakon kívüli intézmény által szervezett rendezvények: 

 
 

Időpont/ Megvalósítás Résztvevők száma Intézményi  

rendezvények           Felelős 

Játék nap 
Tagóvodavezető, óvo-

dapedagógusok 

2021. 

09.23. 

 

Tagóvoda szinten került megszerve-

zésre, a szülők bevonása nélkül. A 

gyermekek közös játékok tevékeny-

ségek során próbálhattak ki régi népi 

játékokat: ugróiskola, labdajátékok, 

célba dobók, tökgurítás, pitykézés. 

50 gyermek 

6 óvodapedagógus 

A sportág 

népszerűsítése 

az óvodáskorú 

gyermek 

részére 

Tagóvodavezető, 

Táborvezető 

 

2021. 

07.07. 

 

 

A Karcag városban működő sport-

egyesületek, sportágak bemutatása. 

Az óvodáskorú gyermekek érdeklő-

désének felkeltése a mozgás a sport 

iránt. 

Tagóvoda vezető 

A környezeti tábor 

résztvevői: 22 

gyermek, 7 óvodai 

dolgozó, 4 diák, 15 

szülő 
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Városi rendezvények, amelyeken a nevelőtestület tagjai részt vettek: 

 
Időpont Program  Létszám (fő) 

021.06.15. 

 

 

„Legszebb konyhakertek” - ünnepélyes 

eredményhirdetés a Városháza előtti 

téren. 

 Harsányiné Sz. Ilona 

 

3. Fejlesztési terv  

 

 Humán erőforrás, gyermeklétszám adatok (1-5 táblázat mellékelve) 

 Személyi feltételek, változások: 

A 2020/2021 tanévben Ujj Petronella – óvodapedagógus, valamint Molnárné Kovács Ildikó pe-

dagógiai asszisztens kezdte meg munkáját a Zöldfa úti Óvodában. 

 A csoportbeosztás, munkarend megvalósult-e a tervezettek szerint, volt-e változás, ha 

igen miért és hogyan: 

A csoportbeosztások, a munkarend a tervezetteknek megfelelően valósultak meg. 

 Eseménynaptárban tervezettek megvalósultak-e, milyen eredménnyel, ha nem miért: 

A tervezett programokat a járványügyi helyzetnek megfelelően tartottuk meg, a szülők jelenléte 

nélkül. A programokról képek és videók segítségével tájékoztattuk a szülőket. 

 

4. Tárgyi erőforrás  
 

 Biztosítása, cél megvalósulása: 

Az óvodai nevelés szükséges tárgyi felszereltségét jogszabály rendeli el. Az elmúlt tanévben 

óvodánk eszközellátottsága folyamatosan biztosított volt, köszönhetően a fenntartó által biztosí-

tott stabil költségvetési háttérnek. 

 

2020-2021. évben megvalósult beszerzések, karbantartások,  
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői 

támogatás 

- NTP -OTKP –19 pályázat eszközei: CD magnó, hor-

dozható hangfal, könyvek, bábok, vizuális eszközök, 

kendők, bábtartók, asztali bábszínház, bábparaván. 

- Tisztítószer igény folyamatosan biztosított volt. 

-  A járványügyi védekezéshez szükséges eszközök, fer-

tőtlenítőszerek, gumikesztyűk, szájmaszkok, érintés-

mentes kézfertőtlenítő berendezések, lázmérők biztosí-

tottak voltak. 

- Papír írószer: I: félévben 20000Ft/csoport  

- Fejlesztő játékok vásárlása csoportonként 30.000.- Ft 

értékben. 

- járda készítés térkövezéssel - a homokozó előtt az in-

tézmény dolgozói által 

- Mezítlábas tanösvény kialakítása az óvodakerthez ve-

zető úthoz. Burkolás különböző méretű kavicsokkal és 

fák metszéséből származó mulccsal. 

- Tisztasági meszelések a gyermek és felnőtt mosdókban, 

konyhában. 

  

 

 Nyári időszakban tervezett munkálatok, beszerzések: 

 
Költségvetési keret 

Pályázati támogatás 

Alapítványi támogatás Szponzori, szülői támogatás 

- Udvari játékok, babaház festése 

- Udvari csap rendszer rögzítése, 

átalakítása 
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5. Továbbképzések  

 

 Szakirányú, szakvizsgás képzés: 

Ebben a tanévben tagóvodánkból senki nem jelentkezett szakvizsgás képzésre.  

 Akkreditált tanfolyam: 

 
Résztvevő 

neve 

Tanfolyam 

óraszáma 

Képzés 

időpontja 
Tanfolyam megnevezése 

Képzési 

hely 

Képzés szerve-

zője 

Andrási  

Tiborné 
30 óra 2020. 11 hó 

Az Óvodakerti alapok – az öko-

lógiai szemléletű óvodakertek 

kialakításához és működtetéséhez 

online 
Iskolakertekért 

Alapítvány 

Harsányiné 

Szabó Ilona 
10 óra 2021.04.14. 

Intézményvezetők felkészítése az 

intézményi 

önértékeléshez és az országos 

pedagógiai-szakmai 

ellenőrzéshez kapcsolódó felada-

tok ellátására” 

online POK Szolnok 

 

 Konferenciák, tanácskozások 

 
Résztvevők neve Konferencia megnevezése Konferencia helye, időpontja 

Csapóné Horváth Marianna 

Harsányiné Szabó Ilona 

Esélyteremtő pályázat  

Zárókonferenciája 

2020.11.30. - online 

Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó Ilona 

Iskolakert Alapozó Alprogram 

Zárókonferencia 

2021.01.26. - online 

 

 Szakmai bemutatók, szakmai rendezvények 

 
Résztvevők neve, 

létszáma 

Szakmai prog-

ram, időpontja 

Szakmai program, rendezvény meg-

nevezése 
Szervezője Helyszíne 

Andrási Tiborné 

Csapóné H. Marianna 

Harsányiné Sz. Ilona 

2021.04.20. 

A diverzitás, mint érték – Ki a 

nem”más”? 

dr. Bakonyi Anna előadása 

POK online 

Balázs Dorina 

Ujj Petronella 
2021.04.21. 

Az SNI tanulók integrált környezetben 

is használható taneszközei – szakmai 

tankönyvbemutató- Kóródi Bence  

POK online 

Ujj Petronella 2021.04.22. 
Hatékony digitális tanulás 10 lépésben 

– Prievara Tibor 
POK online 

Csapóné H. Marianna 

Ujj Petronella 
2021.04.19. 

Mese feldolgozásának lehetőségei 

nagycsoportban 

POK-  

MIEO Cso-

konai úti 

Óvodája 

 

online 

Andrási Tiborné 

Balázs Dorina 

Ujj Petronella 

2021. 04.19. 

Vizuális kompetenciákat támogató 

digitális élménypillanatok- Somogyi 

Éva 

POK online 

Balázs Dorina 

Csapóné H. Marianna 
2021.04.20. 

Dúdoló zenei tehetséggondozó műhely 

- tavaszi ritmusok 

POK – 

MIEO Jókai 

úti Óvodája 

online 

Andrási Tiborné 

Csapóné H. Marianna 
2021.04.20. 

Mesefeldolgozás másképp – Bencze 

Zoltánné 
POK online 

Ujj Petronella 2021.04.20. 

Az ADHD -szerű viselkedést mutató 

gyermekek inklúziója az óvodában – 

Mészárosné Kleineisel Éva 

POK online 

Csapóné H. Marianna 2021.04.21. A mese varázsa az együttnevelésben   

POK – 

MIEO 

Kuthen úti 

Óvodája 

online 

Ujj Petronella 2021.04.21. 
Az ADHD gyermekek z óvodában, 

iskolában  
POK online 
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Harsányiné Sz. Ilona 

Ujj Petronella 

 

2021.04.22. 

Tavaszi projektzáró tevékenység nagy-

csoportban – „Bimbó serken, rügy 

kipattan” projektzáró foglalkozás 

POK – 

MIEO Tán-

csics 19 

Óvodája 

online 

Andrási Tiborné  2021.04.23. ,,Földforgatók”  - talajvizsgálat 

POK – 

MIEO Szim 

Óvodája 

online 

 

6. Óvodák kapcsolatai  

Beszámolni a Munkatervről tagóvoda szinten konkrétan 

 Partnerek, cél-tartalom, megvalósítás 

 
 Cél Tartalom - Megvalósítás 

Intézményen belül 

tagóvodák között 

 

Intézményi közös alapelvek, célok 

mentén együttműködés. Tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakítása, intéz-

ményi jó gyakorlatok intézményen 

belüli átadása, egymástól tanulás. 

Pályázati projektek eredményes meg-

valósítása 

Munkaközösségekben való aktív részvétel. Tagóvo-

dák rendezvényeinek látogatása. Teamekben való 

közös együttműködés. Képzések, továbbképzések 

alkalmával emberi és szakmai kapcsolatok kialakítá-

sa, ápolása. Tehetségpont feladatainak megvalósítá-

sában szoros együttműködés az azonos területen 

működő teamek között. Pályázati projektekben 

együttműködés, tapasztalatcsere. 

Óvoda - család 

Az információ biztosítása. Az óvoda 

pedagógiai munkájának szakszerű 

ismertetése. Tájékoztatás a gyermek 

egyéni fejlődéséről. Vélemények, 

szülői igények, visszajelzések fogadá-

sa. 

Beiratkozás, Szülői értekezletek, Családlátogatások 

Egyéni beszélgetések, Közös ünnepségek, rendezvé-

nyek, projektek, Közös kirándulások, A Szülői Mun-

kaközösséggel való együttműködés, Szülői elége-

dettség vizsgálat, Konkrét tervek az óvodai csoport-

naplókban. 

Középiskolák 

Kétoldalú együttműködési megállapo-

dás alapján Közösségi szolgálat meg-

szervezése középiskolás diákok szá-

mára. 

Az együttműködési megállapodások alapján a közép-

iskolás gyermekek fogadása, közösségi szolgálat 

teljesítése a járványügyi előírások betartásával. 

Óvodák – általános 

iskolák 

KÁIAMI Kováts M. 

tagiskola, Kiskulcsosi 

tagiskola, Erkel F. 

AMI), Arany J. Á.I. 

Nagykun Ref. Á.I. 

Györffy I. Kat. Á.I. 

Szent Pál MaristaÁ.I. 

Az óvodából az iskolába való beillesz-

kedés segítése. Eredményes, tartalmas 

szakmai kapcsolat kialakítása. A peda-

gógiai módszerek, eljárások összehan-

golása. 

Tanévnyitók látogatása. 

Egymás rendezvényeinek látogatása – a járványügyi 

helyzetnek megfelelően. 

Az óvoda - iskola átmenet, zökkenő mentesebbé 

tétele. 

Óvodák - Fenntartó 

Folyamatos információ csere. 

Az intézmény pedagógiai nevelő mun-

kájának megismertetése. 

Óvodai rendezvényekre meghívás. 

Beszámoló az intézmény munkájáról. 

Óvodák –Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Kar-

cagi Tagintézménye 

Képesség, részképesség zavarral, ma-

gatartásproblémával küzdő gyermekek 

fejlesztése, illetve számukra a legmeg-

felelőbb iskolatípus megválasztása. 

Pszichológus által gyerekeknek és 

szülőknek tanácsadás. 

Óvodapszichológussal való együttmű-

ködése 

Tartalmas szakmai együttműködés 

logopédus-óvodapedagógus között. 

Beszédhibák szűrése, javítása, 3 és 5 éves gyerme-

kek szűrése. Folyamatos kapcsolat a logopédusokkal. 

A gyermekek fejlesztési célú vizsgálatára vonatkozó 

felterjesztés3 

Óvodák – Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szak-

értői Bizottság 

Székhely Intézmé-

nye 

Sajátos nevelési igényű gyermek ellá-

tása az óvodában a szakértői vélemény 

alapján. Annak meghatározása, hogy 

mely nevelési – oktatási intézményben 

nyerjen felvételt a gyermek. SNI felül-

vizsgálatok, beiskolázásra javaslat. 

Gyermek vizsgálat. A sajátos nevelési igény megál-

lapítása, felülvizsgálat, szakszerű ellátás biztosítása a 

szakértői vélemény alapján. 
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Óvoda – Oktatási 

Hivatal Jász-

Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Oktatási Központ 

A nevelőmunka eredményességének 

szakmai támogatása. A továbbképzé-

sek alkalmával pedagógiai módszerek, 

eljárások átadása, elsajátítása. 

Tudásmegosztás megvalósítása 

Köznevelési fejlesztésekről tájékozó-

dás, bekapcsolódás. 

Továbbképzéseken való részvétel, szaktanácsadói 

látogatások. 

Konferenciákon való részvétel 

Óvodák – Családse-

gítő Központ, Gyer-

mekjóléti Szolgálat, 

Gyámhivatal 

A hátrányos, halmozottan hátrányos 

és veszélyeztetett helyzetben élő csa-

ládok, gyermekek érdekeinek képvise-

lete, segítése. 

Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, 

problémáik, hivatalos ügyeik intézésének segítése. 

Jelzőrendszer működtetése. Kölcsönös tájékoztatás. 

A gyermekvédelmi feladatokról éves beszámolás. 

Óvoda- Művelődési 

intézmények Déryné 

Kulturális, Turiszti-

kai Sport Kp és 

Könyvtár, Györffy 

István Nagykun M. 

A gyermekek számára óvodán kívüli 

kulturális programok biztosítása, 

élményeik gazdagítása. 

Együttműködés városi rendezvények 

sikeres megvalósítása érdekében In-

formáció áramlás biztosítása a köz-

művelődési intézményekkel. 

Gyermekszínház, könyvkölcsönzés, múzeum és 

kiállítások látogatása. Mesemondó verseny megvaló-

sítása. 

Barangoló rendezvényünk helyszíne a Múzeum. 

Óvodák – gyermek-

orvosok, fogorvosok, 

védőnők 

Folyamatos információcsere, a csalá-

dok segítése az egészséges életmód 

kialakításában minden gyermek eseté-

ben. A fejtetvesség kezelése, vissza-

szorítása. A rendszeres óvodába járás 

segítése. 

Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata. Gerinc és 

talp deformitások szűrése. 

Védőnők rendszeres tisztasági ellenőrzése. Hallás – 

látásvizsgálat. 

Folyamatos információcsere, a családok segítése az 

egészséges életmód kialakításában. 

Óvoda – Alapítvány, 

civil szervezetek 

A város kulturális és közéletében való 

részvétel, egymás segítése, támogatá-

sa a pályázatokban. A karcagi óvo-

dáskorú gyermekek képességfejleszté-

sének támogatása. Rendezvények 

szervezése. 

Városban működő civil szervezettek-

kel kapcsolattartás. 

Kelj fel Jancsi játékos sorverseny, Egymás rendez-

vényeinek látogatása, közös pályázatok készítése. 

Szakmai egyesületek 

Az egymástól való tanulás biztosítása, 

jó gyakorlatok átadása – átvétele. 

Információáramlás. 

Konferenciákon, szakmai napokon, tanácskozásokon 

való részvétel, szakmai együttműködések. 

Óvoda - Tehetségta-

nácsok 

A tehetséggondozás fejlesztése, kiváló 

működés megőrzése. 

Tehetséggondozó szakmai programok, műhelyek 

megismerése, bemutatása. 

 

7. Pedagógiai terv megvalósítása  

 

 Operatív célokhoz kapcsolódó feladataink hogyan valósultak meg 

 
1. Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzések magas szinten való-

suljanak meg, melynek ellenőrzését, értékelését, fejlesztését eredményesen támogatja az intézmény belső 

ellenőrzési, értékelési rendszere. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben  

A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

célok, az éves munkaterv figyelembevételé-

vel, átgondolt pedagógiai éves tervezésben, 

tematikus lebontásban jelenjenek meg a 

napi tervezés, megvalósítás szintjén. 

 

 

 

 

 

 

Az egészségfejlesztés, a mozgás szerves 

egységben valósuljon meg a napirendi tevé-

kenységekkel. 

A Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerét, óvodai nevelé-

sünk alapelveit figyelembe véve készülnek el a csoportok éves 

pedagógiai tervei, melyek tükrözik a nevelési programjaink sajá-

tos vonásait. A csoportnaplóink tervszerű, tudatos, naprakész 

tervezése, vezetése. A csoportok nevelési terve kiterjed a csoport-

szokásokra, magatartásformálásra és hagyományápolásra, közös 

élményekre, témakörökre, célkitűzésekre, feltételekre, feladatok-

ra. A tervezés során az egyéni bánásmód és differenciálás alkal-

mazása. A féléves tervezés, a projekttervek, ütemtervek készítése 

mellett a napi tervezés is megvalósult. 

 

Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szokásainak meg-

alapozása, alapvető higiéniai, táplálkozási, öltözködési szokások 

kialakítása. A harmonikus, összerendezett nagy és kismozgás, a 



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyerme-

kek szakszerű ellátásának biztosítása. 

 

 

A cigány nemzetiségi nevelésben a szociali-

záció területén érjünk el egyre eredményes 

megvalósítást 

 

Pedagógiai Program felülvizsgálata, beválás 

vizsgálata valósuljon meg jogszabályi válto-

zásoknak, a helyi igényeknek és a kidolgo-

zott új módszereknek megfelelően 

 

Az intézmény teljeskörű önértékelése, a 

vezetői feladatok értékelése valósuljon meg 

a vezetői ciklus 2. és 4. évében. 

 

A külső és belső ellenőrzések, értékelések 

legyenek összhangban tartalmilag és doku-

mentációban egyaránt. Az intézmény telje-

sítményértékelési rendszerének felülvizsgá-

lata, visszavezetése a teljes alkalmazotti kör 

vonatkozásában. 

 

 

 

A gyermekek egyéni mérő, értékelő, fejlesz-

tő dokumentációjának felülvizsgálata, a 

csoport és tagintézmény szintű összegzések 

lehetőségének feltárása.  

testi képességek és a mozgáskultúra fejlesztése.  

Az egészséges táplálkozás biztosítása, szolgáltatóval való szoros 

együttműködés. 

Mindennapos mozgás a napirendnek megfelelően délelőtti idő-

szakban, szervezett formában valósul meg. Heti egy alkalommal 

kötelező testnevelés foglalkozás, a hét többi napján, a délelőtt 

folyamán mozgásos játékok kezdeményezése, mindennapos test-

nevelés. Lehetőség szerint az udvaron való tartózkodás ideje alatt 

felajánlott szervezett mozgás szervezése.  

 

Együttműködés a szakemberekkel. A szakvéleményben tett ja-

vaslatok szerint egyéni fejlesztések megvalósítása. Naprakész 

dokumentációvezetés. 

 

Az EFOP 3.1.3. pályázat megvalósítása során elért eredmények 

megtartása. 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020. évi minősítési tervbe bekerült Balázs Dorina – gyakor-

nok – minősítő vizsgája 2020. 10. 16-án valósult meg. Intézmé-

nyi delegált: Harsányiné Szabó Ilona. 

Az intézményi önértékelés megvalósítása az 5 éves ütemterv 

szerint:  

Balázs Dorina óvodapedagógus önértékelése: 2021.06.04 én 

valósult meg. Adatgyűjtő: Harsányiné Szabó Ilona.  

Az eredmények alapján önfejlesztési terv megfogalmazása, fel-

töltése történt meg.  

Harsányiné Szabó Ilona - pedagógus tanfelügyelete, valamint 

intézményi önértékelése a következő tanévben valósul meg. 

Belső ellenőrzések dokumentálása az ellenőrzési naplóban.  

 

A szabályozó dokumentumoknak megfelelően a gyermekek fej-

lődésének folyamatos nyomon követése, fejlesztési tervek elké-

szítése, dokumentáció pontos, naprakész vezetése. Szülők reális 

tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről évente legalább két alka-

lommal, melyet a szülő aláírásával igazol. Szükség esetén tanács-

adás, szakemberek bevonása a gyermekek fejlődése érdekében. 

Kiemelt figyelem fordítása a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekre. 

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

lyázati forrásokból 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

A gyermeklétszám, csoport és alkalmazotti 

létszám támogassa a magas szintű óvodape-

dagógusi feladatellátást, az integrált neve-

lést. 

 

Pályakezdő óvodapedagógusok alkalmazá-

sával az utánpótlás biztosítása. 

 

Épület és tárgyi fejlesztésekre pályázati 

források keresése, szakmai megvalósítás 

összhangjának megteremtésével. 

57 fő kisgyermek teljes körű ellátása biztosított 3 óvodai csoport-

ban, 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő 

szakképzett dajka által. 

 

 

Ebben a tanévben Ujj Petronella óvodapedagógus –pályakezdő 

óvodapedagógus alkalmazására került sor. 

 

Tárgyi fejlesztésekre került sor a NTP-OTKP-19 pályázat megva-

lósítása által. 

  

3. Ápoljuk, örökítsük át szűkebb, tágabb környezetünk, a keresztény kultúra értékeit. A gyermekek, pe-

dagógusok számára a nevelés keretein belül a hungarikumokkal való találkozásra váljék lehetőség. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 
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A Nagykunság, Karcag értékeivel ismerked-

jenek a gyermekek, helyi alkotók, kiállítá-

sok látogatása váljék rendszeressé vala-

mennyi óvodai csoportban életkoruknak 

megfelelően. 

 

 

Az óvodás gyermekek életkorához közel 

álló hungarikumok megismerése kerüljön 

dokumentálásra, jelenjenek meg a keresz-

tény kultúra témakörét feldolgozó projektek 

valamennyi csoportban. 

A pandémia miatt az alkotókkal való ismerkedés szeptember 

végéig valósulhatott meg személyes jelenlét formájában. Óvo-

dánkba Tyukodi László és felesége, és Pinczésné Soós Gyöngyi 

népi iparművészek, és dolgozónk, Bojtiné Péntek Ildikó 

Patchwork klubvezető tartott bemutatót kiscsoportos formában, a 

tehetségműhelybe járó gyermekek számára. 

 

A hungarikumok közül a nagycsoportosaink, akik részt vettek a 

Barangoló rendezvényünkön a Múzeumban megismerkedtek az 

őshonos állatokkal, a magyar kutya fajtákkal, melyet a további 

ismeretbővítés követett az óvodai csoportokban. 

Az akácmézzel való ismerkedést a Medve – projektek megvalósí-

tása során valósítottuk meg. 

A keresztény kultúra témakörét feldolgozó projektjeink az Ad-

vent, a Karácsony, a csoportok a körülmények ellenére is megva-

lósítottak. A húsvéti témafeldolgozást az ügyeletben lévő gyer-

mekekkel valósítottunk meg. 

4. Őrizzük meg gazdag módszertani kultúránkat, szükség szerint újítsuk meg, az újításainak legyünk 

képesek széles körben ismertté tenni, ez váljon igényévé valamennyi óvodapedagógusnak 

Operatív célok 

 

Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Kötelező pedagógus továbbképzések teljesí-

tése valósuljon meg 

Elsődleges a módszertani megújító képzése-

ken való részvétel. 

 

 

 

Jó gyakorlatok, módszerek adaptálása neve-

lési gyakorlatunkba. 

 

Saját jó gyakorlataink adaptációjának támo-

gatása 

 

A POK által szervezett tanfolyamokat lehetőségeinkhez képest 

igyekszünk kihasználni. „Intézményvezetők felkészítése az in-

tézményi önértékeléshez és az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására” című 10 órás 

továbbképzésen Harsányiné Szabó Ilona vett részt. Az Óvodaker-

ti alapok – az ökológiai szemléletű óvodakertek kialakításához és 

működtetéséhez - 30 órás továbbképzésen Andrási Tiborné vett 

részt. 

Tagóvodánkban minden óvodapedagógusunk élt az intézmény 

által biztosított képzési lehetőséggel. A képzés témája: Az óvo-

dapedagógus feladata az integrációban, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelésében. A képzés önképzés formájában valósult 

meg, melyről írásbeli feljegyzések készültek. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Eredményes gyakorlataink váljanak ismertté 

nevelőközösségen belül. 

 

 

 

 

 

 

Kerüljenek dokumentálásra újabb megvaló-

sított jó gyakorlataink. 

 

Kerüljenek akkreditálásra megvalósított jó 

gyakorlataink. 

 

Kerüljenek publikálásra a kidolgozott, meg-

valósított módszerek, gyakorlatok 

 

Jelenjenek meg újabb tevékenységi területek 

a jó gyakorlataink között 

A környezeti és Lépésről – lépésre munkaközösség szervezésé-

ben bemutató foglakozás terveztünk a tanév során. A járványügyi 

helyzet miatt a bemutatót online előadás keretében valósítottuk 

meg. Az előadás témája: Madárgondozás télen az óvodában- az 

„Óvoda madárvilága” program elindítása az óvodánkban címmel. 

Az előadás - Andrási Tiborné vezetésével valósult meg 2021.05. 

26-án. 

 

 

 

 

 

 

 

Tehetségpályázat keretében a Mesetarisznya műhely gyakorlata 

került publikálásra egy projektfüzetben. 

6. Működjenek rendszeresen és eredményesen az intézményen belüli szakmai együttműködések 

mikrohálózatai, tehetséggondozás, szakmai munkaközösség, vezetés területeken, a kialakított térségi, me-

gyei szinteket őrizzük meg, lehetőség szerint országosan bővítsük azokat. Nemzetközi kapcsolataink kerül-

jenek bővítésre, elsősorban a határon túli magyarlakta településekkel. 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 
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Szakmai munkaközösségek folyamatosan 

működjenek a pedagógiai program eredmé-

nyes megvalósítása érdekében. 

 

Szakmai munkaközösség vezetők együtt-

működése rendszeresen valósuljon meg. 

 

 

 

 

 

 

 

Tehetség területenként a műhelyvezetők 

együttműködése feladat orientáltan működ-

jön. 

 

 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal 

szoros szakmai együttműködés valósuljon 

meg, szaktanácsadók közreműködésével. 

 

Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanáccsal, 

a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács-

csal az együttműködés keretében tehetség-

napok, szakmai programok, gyakorlatok 

megvalósítása 

 

Határon túli szakmai kapcsolatok kialakítása 

Az óvodapedagógusok aktív részvételükkel, tudatos pedagógiai 

munkájukkal elősegítik a pedagógiai programban megfogalma-

zott célok megvalósulását 

 

A szakmai munkaközösség vezetők: óvodánkból: a 

Lépésről – lépésre mk., Gyermekvédelmi mk., és Környezeti mk. 

rendszeresen részt veszünk a munkaközösség vezetők értekezle-

tén, ahol a munkaközösségek munkájának megismerése, progra-

mok egyeztetése, összehangolása, az együttműködési lehetőségek 

feltárása zajlik.  

 A tanév során 2020. 11.28 -án online formában. valósult meg a 

megbeszélés. 

 

A tehetségműhely vezetők közül a pályázati megvalósítást végző 

óvodapedagógusok részvételével 2020.11.27 én valósult szakmai 

megbeszélés online formában. Óvodánkból Csapóné Horváth 

Marianna vett részt az egyeztetésen. 

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

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Zöld Óvoda pályázatok benyújtása 3 éven-

ként. 

 

 

Zöld Óvodai tevékenységhez kapcsolódó 

pályázatokon való aktív részvétel 

 

 

Az Iskolakert Alapítvány pályázati támogatásával fejlesztettük, 

megújítottuk az óvodánk virágoskertjét, fűszer és gyógynövény-

kertjét, valamint a veteményeskertjét.  

Bekapcsolódtunk a Legszebb konyhakertek elnevezésű program-

ba.  

A 2020. évi eredményhirdetés alapján I. helyezett lett óvodánk. 

A 15 éves Zöld Óvodai Hálózat - Ötlettár a FFC támogatásának 

lehetőségeiről a zöld óvodákban- címmel egy kiadvány készítésé-

re vállalkozott, melyhez óvodánkból 4 jó gyakorlatként működő 

terület kidolgozását készítettük el.  

- Fenntartható városok és közösségek 

- Tiszta víz és alapvető köztisztaság 

- Szárazföldi ökoszisztémák védelme 

- Felelős fogyasztás és termelés 

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

nek képesek, motiváltak a fejlődésre, fejlesztésre. 

Operatív célok Feladatok megvalósítás a 2020-2021-es évben 

A belső ellenőrzések, értékelések tárják fel 

az erősségeket, és az egyéni fejlődési lehe-

tőségeket. 

 

Az intézményben dolgozó szakértők, szak-

tanácsadók támogató szerepe érvényesüljön. 

 

Külső szaktanácsadói szolgáltatások igény-

bevétele váljon a pedagógusok igényévé. 

Tagóvoda szinten megvalósulnak az ellenőrzések a tervezettek-

nek megfelelően. Az ellenőrzések során az erősségek, a fejleszt-

hető területek feltárását követően, közösen fejlesztési javaslat 

megfogalmazása történik az egyéni fejlődés érdekében. 

9. Váljanak tehetségműhely vezetőkké a tehetséges, képzett óvodapedagógusok, köztük a fiatal kolleganők 

kapjanak egyre nagyobb szerepet. Valamennyi nagycsoportos gyermek vegyen részt legalább egy tehet-

ségterületen tehetséggondozásban 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 
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A tehetséggondozás teljeskörű megvalósítá-

sa valamennyi óvodában. 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok önmegvalósításának 

vezetői támogatása a tehetségműhelyek 

vezetésében. 

 

Tehetségpont akkreditációra 3 évenként 

kerüljön sor. 

3 tehetségműhelyben valósult meg a nagycsoportos gyermekek 

tehetség- gondozása, környezeti, mese-dráma és kézműves terüle-

teken. A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapeda-

gógusok érdeklődésük és végzettségüknek megfelelően végezték. 

A tehetségműhelyek megvalósított szakmai programjai dokumen-

tálásra kerültek.  

NTP-OTKP-19 pályázat megvalósítója: Csapóné H. Marianna. 

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

tudásukat, a nevelőmunka gyakorlatának mesterfogásait mentorként főiskolai hallgatóknak, gyakorno-

koknak, kollégáknak 

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatán 

mentori feladatok ellátása 

 

 

 

Gyakornokok mentori feladatainak ellátás 

 

 

 

 

 

Mentorok közötti szakmai együttműködés, 

tapasztalatcsere váljon rendszeressé. 

 

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar – Nagy Bettina 2. évfo-

lyamos óvodapedagógia szakos hallgatójának pedagógiai gyakor-

lata valósult meg 2021. 05. 25 – 2021.06.04. között Mentor: 

Harsányiné Szabó Ilona 

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Pszichopedagógia Szakirány- 

Gyógypedagógia alapképzési szakon Rauschenberger Flávia 1. 

évfolyamos hallgatójának 20 órás gyakorlata valósult meg 2021. 

június hónapban.  

Mentor: Andrási Tiborné 

 

A gyakornoki szabályzatban előírt dokumentumok vezetése, 

tapasztalatcsere valósult meg - Harsányiné Szabó Ilona iránymu-

tatásával – Ujj Petronella gyakornok, valamint mentora Andrási 

Tiborné között. 

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

Operatív célok Feladatok megvalósítása a 2020-2021-es évben 

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Prog-

ramban megfogalmazott célkitűzések, fel-

adatok eredményes megvalósításával érjük 

el. 

 

Humán és tárgyi erőforrásaink hatékony 

kihasználása a célok elérése érdekében, a 

gazdaságosság érvényesítésével. 

 Az egyenletes leterheltség figyelembevételével feladatainkat 

megosztva, egymást segítve érjük el céljainkat. 

 

 

 

A törvény által előírt feltételek teljes mértékben biztosítottak. 

 

8. Gyermekvédelmi munka (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki véleményezze a 

megvalósítás eredményességét.) 

 

Intézményünk gyermekvédelmi tevékenységét a Köznevelési törvény és Gyermekvédelmi tör-

vény szabályozza. A Pedagógiai Programunk tartalmazza a célokat, feladatokat, amelyet a gyer-

mekvédelmi tevékenységben el kell látnia minden pedagógusnak, gyermekvédelmi felelősnek és 

az intézményvezetőnek. 

 

Gyermekvédelmi felelősünk: Csapóné Horváth Marianna 

Az óvodánkban: 

Veszélyeztetett gyermekek száma: 2 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma: 25fő  

            Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 24 fő 
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Családlátogatások száma - 25alkalom, a problémás családhoz szükséges volt több alkalommal is 

látogatást tennünk.  

OH iskola alóli mentesség kérése: 4 gyermek esetében 

Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag: 1 fő fejlesztési célú vizsgálat 

Pedagógiai Szakszolgálat, Szolnok: 1 fő felülvizsgálat 

Gyermekjóléti Szolgálat felé 7 alkalommal adtunk információt, óvodai jellemzést a 

gyermekek fejlődésével kapcsolatban, igazolatlan hiányzások miatt. 

A tanév során 3 gyermek, védelembe vételének felülvizsgálatán vettünk részt a Karcagi 

Járási Hivatal Gyámügyi Igazságügyi Osztályán. 

 

Összegzés: A gyermekvédelmi munka céljai, feladatai megvalósultak. Az adatok jól mutatják, 

hogy a nevelési évben folyamatosan volt feladatunk a gyermekvédelem területén. A problémákra 

igyekeztünk megtalálni a megoldási módokat, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tartot-

tunk a szakmai szervekkel. 

 
9. Cigány nemzetiségi nevelés  

 

 feladatok megvalósulása, 

  sikerek, eredmények,  

 problémák, azok megoldási lehetősége 

 

Cigány kisebbségi nevelésben résztvevők száma óvodánkban: 29, majd évvégére 26 fő.  

 

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

tatására. Kiemelt szerepet kaptak az egészséges életmódra nevelésen belül a higiénés szokások 

kialakítása, a társas együtt élés szabályai. 

Az értelmi képességek fejlesztésére az egyéni és mikrocsoportos formában, játékos módszerek-

kel 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 esélyte-

remtés, 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 együtt-

működve a szülőkkel, intézményünk fenntartójával, külső partnerekkel. 

A járványügyi helyzet során a szülők éltek az igazolt hiányzás lehetőségével, a házirendben rög-

zített hiányzási igazolás szerint. A védekezés azon módját, amikor a szülők nem jöhettek be a sz 

óvoda épületébe – kevésbé fogadták el, többen emiatt nem hozták óvodába gyermeküket. Mivel 

a pandémia és a védekezés elhúzódott, így a gyermekek nagyon sokat hiányoztak ebben a tanév-

ben, ami valószínűsíti a nagyfokú elmaradást, lemaradást. Ennek csökkentésére a szülőknek a 

messenger és Facebook zárt csoportokban vagy egyénileg is gyakorlandó feladatokat, ajánláso-

kat kaptak az óvodapedagógusoktól, illetve a karcagi óvodások tarka-barka percei oldalait is 

megosztottuk számukra.  

A rendkívüli szünet ideje alatt a szülők többsége élt az elviteles étkezés lehetőségével. 

 

10. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

F.A. Beszédfogyatékos Homoki Judit 

Vincze Dóra -Szendrei Orsolya 

 

2 óra logopédia, 

1óra komplex gyógypedagógiai 

megsegítés, 
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1 óra mozgásfejlesztés 

F.O. Beszédfogyatékos Homoki Judit  2 óra logopédia, 

2 óra komplex gyógypedagógiai 

megsegítés 

K.B. Kevert specifikus 

fejlődési zavar 

Homoki Judit 

Vincze Dóra -Szendrei Orsolya 

 

3 óra komplex gyógypedagógiai 

megsegítés, 

1 óra mozgásfejlesztés 

K.A.M. Kevert specifikus 

fejlődési zavar 

Homoki Judit 

Vincze Dóra -Szendrei Orsolya 

 

1 óra logopédia, 

2 óra komplex gyógypedagógiai 

megsegítés, 

1 óra mozgásfejlesztés 

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

A gyakorlati megvalósítás során igyekeztünk a gyermekek fejlődése érdekében a szakértői bi-

zottság véleményében foglaltakat megvalósítani. a tanévben több alkalommal konzultáltunk a 

fejlesztést végző gyógypedagógussal, szülővel a gyermekek fejlődése érdekében. Mindezek elle-

nére úgy tapasztaljuk, hogy a szülők a gyermekek fejlesztését az óvodától várják el. Az együtt-

működések a megbeszéléseket követően rövid ideig tapasztalhatóak csak. A járványügyi helyzet, 

a gyermekek megbetegedései a megvalósítást hátráltatták, és az addig kialakított fejlesztési 

eredmények is eltűntek. 

 

11. BTMN gyermekek ellátása (Munkaterv: 70-71 o.) 

 
Gyermek monogram Diagnózis Fejlesztést végzi Heti óra 

    

 

Megvalósítás eredményessége – Kapcsolat a fejlesztésen résztvevőkkel, szülőkkel 

 

12. Egészségügyi vizsgálatok megvalósulása  

 

-  2020. októberben a dolgozók egészségügyi szűrése megtörtént. 

-  A gyermekek tisztasági ellenőrzése a tanév során 3 alkalommal valósult meg a védőnő 

által. 

- A dolgozók COVID tesztjére 2 alkalommal volt lehetőség óvodánkban - önkéntes alapon. 

 

13.  Tartásjavító torna (Munkaterv: 73. o.) (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Tartásjavító tornát vezető óvodapedagógus neve: Andrási Tiborné 

Csoport létszáma: 11 fő 

Foglalkozás időpontja: szerda – péntek 10:30-11 óráig 

A foglalkozások során arra törekedett a kolléganő, hogy a gyakorlatok érdekesek, változatosak 

és játékosak legyenek, igazodjon a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz, képességeihez, 

annak érdekében, hogy a gyermekek örömmel vegyenek részt a tartásjavító tornán. 

 

14. Szakmai munkaközösségek – szakmai műhelyek  

 
Munkaközösség Pedagógusok száma Eredményesség 

Lépésről – Lépésre szakmai mun-

kaközösség 
22 fő 

A 2020/2021- es tanévben személyes kapcsolatok 

nélkül működött a munkaközösségünk. ennek elle-

nére a munkatervben foglaltakat megvalósítottuk, a 

törekedtünk a digitális tartalmak gazdagításra, új 

kreatív módszerek megismerésére, elsajátítására. A 

megvalósítások során kiemelném a tagóvoda veze-

tők szoros együttműködését, egyeztetéseit, mely az 
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adott megvalósításokhoz nélkülözhetetlenek voltak.      

 Kunrózsa kamarakórus tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, eredményei, összejö-

veteleik száma, tagok neve 

 

 Gyöngyvirág óvónői néptánc együttes tevékenysége, bemutatkozások, fellépések, ered-

ményei, összejöveteleik száma, tagok neve 

 

15. Szakirányú végzettségek hasznosulása (a kolleganők beszámolóján röviden mindenki 

véleményezze a megvalósítás eredményességét.) 

 

Harsányiné Szabó Ilona - Vezető óvodapedagógus 

Andrási Tiborné – környezeti nevelő 

Csapóné Horváth Marianna - Szociálpedagógus, tehetségfejlesztő 

 

Célunk: Szakirányú végzettségükkel elősegíteni a pedagógiai program eredményes megvalósítá-

sát, a gyermekek fejlesztését. 

 

Megvalósított feladatok: 

• egyéni képességek fejlesztése 

• hátrányok csökkentése 

• tehetséggondozás 

• pályázatok írása – megvalósítása 

• óvodai rendezvények, programok szervezése 

• nevelőtestület munkájának segítése 

 

Összegzés: Szakirányú végzetséggel rendelkező kollégáink a képzettségüket a mindennapi mun-

ka során alkalmazták, az elért eredményekről, a feladatok megvalósításáról beszámolót készítet-

tek. 

 

16. Tehetséggondozó műhelyek  

 
Tehetségműhely 

neve 
Tehetségterület 

Tehetségműhely 

vezetője 

Tehetségműhely 

létszáma 
Időpont, időkeret 

Ügyes kezek  kézműves Spisák Dezsőné 8 fő hétfő 10:30-11:10 

Mesetarisznya mese Csapóné H. Marianna 10 fő csütörtök 10:30-11:10 

Kóborló mocorgók mozgás/környezet Andrási Tiborné            9fő kedd 10:30-11:30 

 

Összegzés: A tehetségígéretes gyermekek gondozását az óvodapedagógusok érdeklődésük és 

végzettségüknek megfelelően végezték.A tehetségműhely megvalósításához szükséges feltételek 

biztosítottak voltak az óvodapedagógusok számára, hogy a gyermekek kiemelkedő adottságait 

kibontakoztassák. A járványügyi helyzet miatti hiányzások a tehetségműhelyekbe tervezettek 

megvalósítását hátráltatta, több esetben kellett módosítani terveken, programokon. 

 

17.  Bázis intézményi programok, szakmai napok a tagóvoda szervezésében 

 
Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, programok veze-

tői. megvalósítói 

Résztvevő 

köre, száma 

Megvalósítás, eredmé-

nyesség összegzése 

     

 

Munkaközösségi tagintézmény szintű szakmai nyílt napok 

 
Helyszín, csoport 

Időpont 
Téma 

Bemutatók, programok 

vezetői. megvalósítói 

Résztvevő 

köre, száma 

Megvalósítás, eredmé-

nyesség összegzése 
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2021. 05.26.  

 

 

 

Madárgondozás télen 

az óvodában- az 

„Óvoda madárvilága” 

program elindítása az 

óvodánkban 

Andrási Tiborné 

Harsányiné Szabó Ilona 
20 fő 

A Zöldfa úti Óvodában 

kialakított jó gyakorlat 

ismertetése, tapasztalat-

csere a munkaközösségek 

tagjai számára. A 

program beindításának 

bemutatása valósult meg 

online formában. 

 

18. Minőségfejlesztés – Intézményi Önértékelés éves munkaprogramjának megvalósulá-

sa  

Az éves munkaterv alapján Balázs Dorina intézményi önértékelése valósult meg 2021. 06.04-el. 

Harsányiné Szabó Ilona pedagógus tanfelügyelete a járványügyi helyzet miatt halasztódott a kö-

vetkező nevelési évre így az önértékelése a következő tanévben valósul meg. 

 

19. Pályázatok  

A Nemzeti Tehetség Program által kiírt, „A hazai és határon túli óvodai tehetség – kibontakozta-

tó programok támogatása” (NTP-OTKP-19) című, nyertes pályázat megvalósítása 2020. dec-

emberéig tolódott ki. 

A pályázatban való részvétel jó lehetőséget biztosított, hogy a mesét szerető gyermekek még 

inkább elmélyülhessenek a mesék világában, és a különböző feldolgozási technikákban. Ismere-

teik bővültek a népszokások, néphagyományokkal való ismerkedés során. A kialakult járvány-

ügyi helyzet miatt, a féléves munka során részben fejlődött: alkalmazkodó-, együttműködő ké-

pességük, szókincsük, kifejező képességük, improvizációs, beleélő képességük, kreativitásuk. 

Mindez hozzájárult, önbizalmuk, személyiségük komplex fejlődéséhez, akarati tulajdonságaik 

pozitív alakulásához. 

 

EFOP 3.1.3. – Esélyteremtő Óvoda  

A pályatatban részt vevő óvodapedagógusok: Csapóné Horváth Marianna,  

                                                              Harsányiné Szabó Ilona 

Program megvalósulása: 

 
Megvalósított tevékenységek Résztvevők száma 

Kultúr program megvalósítása a Dérynében: 2020.09.10. 

A Holddala Nap zenekar: Dana - dana - dandala című előadása. 

3 felnőtt,  

21 gyermek 

Autóbuszos kirándulás Szolnokra. 2020. 09.15. 

 A szolnoki Rep-Tár Múzeum látogatása 

8 felnőtt, 

26 gyermek 

Szakmai Fórum: 

2020.10.22. Karcag – Kuthen Óvoda 

Mentálhigiéniai zavarok korai felismerése, prevenciós lehetőségei   

Csapóné H. M. 

Harsányiné Sz. I. 

 

NTP-SPEC-21 „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című pályázatra Andrási 

Tiborné - környezeti és Csapóné Horváth Marianna – anyanyelvi területen nyújtott be pályázatot: 

Mesefa címmel.  

 

Az óvodakert pályázat megvalósítása: 

Fejlesztéseink: 

• Olyan virágoskert alakításán dolgoztunk és dolgozunk, amelyben olyan virágok figyeltethetőek 

meg, melyek a népi gyermekdalainkban, mesékben, versekben, mondókáinkban szerepelnek, 

továbbá vonzóak a rovarok és lepkék számára. 

A kerthez vezető titkos utat a fák metszéséből származó mulccsal és különböző méretű kaviccsal 

töltöttük fel, mellyel egy mezítlábas tanösvény alakítottunk ki.  

• Szalmaágyás kipróbálása: tök, paradicsom és paprika palántákkal 
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• Madárodúk kihelyezése az udvarunk olyan területeire, ahol a gyermekek télen is folyamatosan 

megfigyelhetik az óvodánkba látogató madarakat, azok etetését, viselkedését. 

• A komposztálóban keletkezett komposzt felhasználása a kertben, az őszi hónapokban 

• Kapcsolati háló kiépítése kertészetekkel, kertgazdákkal, kertészkedő családokkal, kertészeti 

boltokkal. 

• Az óvodakertünk közvetlen közelébe kiülők, lépegetők, információs táblácskák kihelyezése 

valósult meg. 

• A madárismeret bővítése, mélyítése érdekében egy volt szülőnk által készített fotókiállítást, 

valamint egy pályakezdő óvodapedagógus akril - festéssel készített madárképeinek kiállítást is 

berendeztünk az óvodáskorú gyermekek és szüleik számára.  

• Digitális fejlesztési tartalmak kidolgozása: Madarak az Óvodánkban – bemutató az intézmé-

nyünk munkaközösségei számára. 

 

További céljaink:  

• Óvodánk tehetséggondozó műhelyeibe járó gyermekekkel – Tündérkert- mesebeli környezet 

kialakítása az óvoda nyugodt, alkotásra alkalmas helyén, ahol elmélyült tevékenységek, érzéke-

nyítő játékok, hangversenyek, közös meseírások, színházak, festések valósulhatnak meg. 

• Kapcsolati háló további kiépítése kertészetekkel, kertgazdákkal, kertészkedő családokkal, ker-

tészeti boltokkal, Debreceni Egyetem Kutató Intézetével. 

 

Gyermekek számára kiírt pályázatokon, versenyeken való részvétel: 

 
Pályázat neve Résztvevők száma (esetleg neve) Eredmény 

- Kiskert pályázat által kiírt rajzverseny 

 

- Tűzoltóság által kiírt Pályázat 

N.O. – felkészítő: Spisák Dezsőné 

 

Kézműves tehetségműhely gyermekei 

– felkészítő: Spisák Dezsőné 

 

 

20. Belső ellenőrzések tapasztalatai (A vezetői ellenőrzések csoportnaplóban dokumentál-

tak) 

 

A látogatások célja:  

• Dokumentumok precíz, napra kész vezetése, határidőre való elkészítése 

• Látogatások a csoportokban: 

o A terem berendezése a Lépésről –Lépésre program szellemiségét tükrözi, megje-

lennek a tevékenységközpontok, piktogramok, a projekt témának megfelelő ké-

pek, játékok, eszközök, témához kapcsolódó dekorációk. 

• Beszoktatás ütemezése, szülők bevonásának lehetőségei. 

• Az egészséges életmód alakítása, az önkiszolgálás, felelősi rendszerek kialakítása. 

• A témák, projektek feldolgozása során megvalósul-e a téma sokoldalú feldolgozása, an-

nak érdekében, hogy a gyermekek minél több ismeretet szerezzenek, fejlődjenek készsé-

geik, képességeik. A témafeldolgozás során a pedagógusok építenek- e a gyermekek kí-

váncsiságára, érdeklődésére, előzetes ismereteire. 

• Az étkezés feltételei a gyermek csoportok számára megfelelőek-e? 

• A rendezvények lebonyolítása, szervezettsége megfelelőek- e, hogyan történnek a szülők 

bevonásai? 

• A játék – szabad játék feltételei adottak-e a csoportokban, milyen a csoportok szokás és 

szabályrendszere? 

• A nevelőmunkát segítők hogyan kapcsolódnak be a csoportok mindennapjaiba, milyen a 

munka megosztása. 

• Az étkeztetés során az ételek kiosztása, adagolás a HCCCP dokumentumokban rögzítet-

tek. 
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• A takarítások, fertőtlenítések naprakészek, ütemezettek. 

 

Összegzés: A pedagógiai- szakmai munka végzése megfelelő, a gyermekek ellátása biztosított. A 

csoportokban dolgozó kollégák együttműködnek egymással, közösen dolgozzák ki a projektjei-

ket, gyűjtenek újabb játéktémákat, élményszerzési lehetőségeket. A tanügyi és pedagógiai do-

kumentáció vezetése pontosan, tervszerűen valósult meg. Az esélyteremtés módszerei gazdagod-

tak. A gyermekek képességfejlesztése differenciáltan valósul meg. A szülőkkel együttműködő, 

szoros partnerkapcsolatot alakítottak ki az óvodapedagógusok, melyet helyzetre való tekintettel 

online valósítottak meg.  

Az egészséges életmód területének ellenőrzésekor tapasztaltam, hogy a gyermekek elsajátították 

azokat a higiéniás szabályokat, melyeket a vírus helyzet során alkalmazniuk kell, egymást is fi-

gyelmeztetik a szabályok betartására, a nagyobb gyermekek segítik a kisebb gyermekeket. A 

szülők ügyeltek arra, hogy csak egészségesen gyermekek látogassák az óvodát, és megbetegedé-

sek után csak orvosi igazolással jöttek újra a gyermekek óvodába.  A gyermeki és felnőtt létszá-

mok lehetővé tették a csoportok elszeparálását, a betegségek megelőzését. A takarítások, fertőt-

lenítések az utasítások alapján napra készen valósultak meg a tanév során folyamatosan, több 

alkalommal került sor az óvoda teljes körű fertőtlenítésére. Egy alkalommal, a téli szünetet köve-

tően külső partner a Full- Autó Klinika dolgozója ózongenerátoros fertőtlenítést végzett a 

teljeskörű betegségmegelőzés szempontjából.  

 

Kiemelném Andrási Tiborné és Ujj Petronella kolléganőim munkáját, hisz a kihirdetett vész-

helyzet ideje alatt a „Karcagi óvodások tarka-barka percei” oldalán töltött fel a megadott projek-

teknek megfelelő tartalmakat online formában, ezzel is megvalósítva digitális tartalmak kidolgo-

zását, feltöltését. Balázs Dorina esetében több alkalommal valósult meg ellenőrzés, hiszen a tan-

év során minősítő vizsgát tett külső partnerek által, valamint intézményi önértékelés alapján óra-

látogatás, dokumentáció ellenőrzés, kérdőíves felmérés, önértékelés, önfejlesztési terv készítése 

is megvalósult.  Csapóné Horváth Marianna az előző nevelési évről elhalasztott NTP- s pályázati 

megvalósítását a tehetségműhelyével a nehezített körülmények ellenére is eredményesen elvég-

zett, melyről beszámolót készített és adott le a Nemzeti Tehetség Program által megadott szem-

pontok szerint. 
 

21.  Nyári élet tervezése, programja  

A gyermekeknek igyekszünk a nyári időszakban is élmény dús, játékos tevékenységeket, prog-

ramokat biztosítani a gyermekek számára, mely élményt nyújt számukra. 

- Kutya ügyességi bemutató 

- póni lovaglás 

- vizes játékok 

- cseresznye szüret 

- kiskerti megfigyelések, munkálatok 

- vattacukor készítés 

- homokvár építő verseny 

 

A jó időt kihasználva a mozgásigényük kielégítése céljából sokat tartózkodunk az óvodánk udva-

rán, és mozgásos eszközökkel, játékokkal színesítjük mindennapjaikat.  

- kerékpározás. 

- futóbiciklizés, 

- futball,  

- kosárlabda, 

- ugróiskola 
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A nyár folyamán 2021.07.05 – 09 között óvodánk ad helyszínt a kerékpáros tábornak, melyet 

Andrási Tiborné vezet és az óvodánk több kolléganője is részt vesz a tábori programok megvaló-

sításában.  

 

Karcag, 2021. 07.09. 

Harsányiné Szabó Ilona 

tagóvoda vezető 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGI 

BESZÁMOLÓK 
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Beszámoló a 

Gyermekvédelmi szakmai munkaközösség 

2020/2021-es nevelési év munkájáról 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Készítette:  

 

Csapóné Horváth Marianna 

munkaközösség vezető 
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1. A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség tagjai (9 fő) 

 

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

2. Migácsné Erdei Gyöngyi (Kinizsi úti Óvoda) 

3. Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

4. Sántháné Karászi Júlia (Kuthen úti Óvoda) 

5. Tóthné Török Judit (SZIM Óvoda) 

6. Lövei Gáborné (Csokonai úti Óvoda) 

7. Kovácsné Czigle Erika (Székhely) 

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

9. Gyökeres Éva (Takács P. úti Óvoda) 

 

2. A szakmai munkaközösség célja: 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka koordinálása. 

 

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

gyermekekkel kapcsolatos intézményi tevékenységek szakszerű támogatása. A gyermekvédelem 

területen történt törvényi változások megismertetése, átadása a kollégáknak. A törvényben fog-

laltak gyakorlati alkalmazásának segítése óvodákon belül. 

 

3. Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítás: 

 

3.1.     Alakuló összejövetel (2020.09.08.) 

 

A gyermekvédelmi szakmai munkaközösség megalakulása.  

A szakmai munkaközösség tagjai a jelenlegi munkaközösség vezetőt, Csapóné Horváth Marian-

nát továbbra is megerősítették tisztségében. 

Az éves munkaterv összeállítása, elfogadása. 

A munkaközösségi foglalkozáson, az éves gyermekvédelmi tervet, az éves munkaközösségi fog-

lalkozásokat, a gyermekek nyilvántartásáról vezetett dokumentációkat, annak formáját beszéltük 

meg. Az érvényben lévő, a gyermekvédelmi munkát érintő törvényeket és jogszabályokat is át-

beszéltük, áttekintettük. Előtte megkerestem Kovácsné Szabó Ágnest, a Család- és Gyermekjólé-

ti Szolgálat szakmai egységvezetőjét, hogy történt – e valamilyen törvényi változás a gyermek-

védelemben. Kérdőív készítése. A pedagógusok, szülőkkel való kapcsolattartásának felmérése a 

veszélyhelyzet idején. 

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

 

3.2. Éves gyermekvédelmi tanácskozás online formában (2021.02.25.) 

 

A tanácskozás programja:  

Az online formában tartott megbeszélésen a MIEO gyermekvédelmi felelősei, az iskolák képvi-

selői, a GYJSZ családgondozói és estmenedzserei, védőnők, gyermekorvosok, nevelési tanács-

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

dolgozók vettek részt. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat összefoglalója, a beérkezett jelzőrendszeri tájékoztatások, beszámolók 

alapján az elmúlt év gyermekvédelmi tevékenységéről.   

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

nyeiben 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. 
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Kun Csilla intézményvezető, megköszönte az intézményvezetők és a mi munkánkat.  

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgálat ill. MIEO tagintézményei (Résztvevő tagok száma: 9 fő) 

 

3.3. A Kerekerdő szakmai munkaközösséggel való közös szakmai konzultáció – online 

(2021.05.05.) 

 

A Gyermekvédelmi és Kerekerdő szakmai munkaközösség közös foglalkozása. Az előadás címe: 

A halmozottan hátrányos helyzet és a tanulási alapképességek nehézségeinek, zavarainak össze-

függései. Az előadást Homoki Judit intézményvezető helyettes, a Kerekerdő szakmai munkakö-

zösség vezetője tartotta. A tartalmas előadásból kiderült, hogy sok esetben összefüggés lehet a 

hátrányos családokban élő vagy valamilyen hátránnyal küzdő gyermek és a tanulási nehézség 

kialakulása között. Az előadás több kérdést felvetett a munkaközösségi tagokban, ezért a jövő 

tanév folyamán szeretnénk a témát tovább folytatni. 

Helyszín: MIEO tagóvodák (Résztvevő tagok száma: 21 fő) 

 

3.4. A munkaközösség munkájának értékelése. További tervek, javaslatok. (2021.06.14.) 

A munkaközösségi foglalkozások éves értékelése. A kérdőív eredményeinek megbeszélése, a 

jövő évre vonatkozó javaslatok felvetése. A munkaközösségi foglalkozás végén elköszöntünk 

Szalókiné Kovács Erzsébet óvodapedagógus – gyermekvédelmi felelős, munkaközösségi tagtól 

nyugdíjba vonulása alkalmából.  

 

A munkatervben tervezett foglalkozások értékelése 

 

Az éves munkatervben 8 foglalkozást terveztünk, melyből 4 valósult meg, mert több munkakö-

zösségi foglalkozást egybe vontunk ill. a tervezett szakmaközi megbeszélések a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársaival a járványügyi helyzet miatt nem valósultak meg. A gyermekvédelmi 

felelősök írásban megküldték számomra a félévi gyermekvédelmi beszámolókat, értékelésüket, 

melyet írásban küldtünk el, a Szociális Szolgáltató Központba, a 2020-as évben végzett gyer-

mekvédelmi munkánkról. 

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. 

A kérdőív elemzéséből kiderült, hogy a veszélyhelyzet idején, sikerült valamilyen formában fel-

venni és taratani a kapcsolatot a szülőkkel. A pedagógusok fontosnak tartották, hogy a szülök, 

napra kész információval rendelkezzenek ebben a különleges helyzetben. A gyermekek szüleivel 

online térben, zárt Facebook és Messenger csoportban tartották a kapcsolatot. Emellett szükség 

szerint, telefonon és személyesen is konzultáltak a szülőkkel. Az esetlegesen előforduló problé-

mákat is meg tudták ilyen formában beszélni a szülőkkel. Szükség esetén személyesen keresték 

fel azokat a családokat, akiket nem tudtak elérni. 

 A zárt Facebook és Messenger csoportban folyamatosan osztottak meg képességfejlesztő tartal-

makat, illetve a Karcagi óvodások tarka - barka perceit.  

 

 

4.  Pedagógiai Programunk megvalósításához elengedhetetlen:  

 

A gyermekvédelmi felelősök kompetenciáinak meghatározása az új törvényi rendelkezések ér-

telmezése, átadása. 

Esélyegyenlőség – hátrány kompenzációs lehetőségeink áttekintése.  

Kapcsolattartások és azok egymásra épülésének átlátása. 

(családgondozók, esetmenedzserek, védőnők, óvodai és iskolai szociális segítők, gyermekorvo-

sok, rendőrség, pszichológusok stb.) 
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Pedagógiai Programunk meghatározza a gyermekvédelmi munkát az óvodában.  

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

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

sikereket érhessünk el. 

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

mekvédelem területén a legtöbb problémát jelentették, vagy még újonnan bevezetett dologok. 

Igyekeztünk szakemberek bevonásával, szakirodalmi javaslattal, új módszerek ajánlásával segí-

teni a kollegák munkáját.  

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

sedik is. Ez az összehangoltság a védőhálót erősítheti. 

A visszajelzések alapján úgy értékelem, hogy munkaközösségünk hatékony támogató munkát 

végzett ebben a tanévben. 

 

5. Munkaközösség tagok értékelése:  

 

Tóthné Török Judit, a POK napok keretén belül ősszel (2020.11.12 – én) részt vett „A gyermek-

védelem kérdései napjainkban” című online előadáson.  

 

6. További tervek, javaslatok: 

 

A 2021/2022-es tanévben is részt veszünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szakmaközi 

megbeszéléseken. 

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

További előadások szervezése, kolléganők, gyermekorvos, védőnő, szociális szakemberek bevo-

násával.     

Gyermekvédelmi konferenciákon, képzéseken való részvétel lehetőségének keresése. 

 

 

Karcag, 2021. 07. 08.                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                       Csapóné Horváth Marianna 

        munkaközösség vezető    
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KEREKERDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

 

A 2020 / 2021-es nevelési év értékelése 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette : Homoki Judit 

munkaközösség vezető 
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1. A Kerekerdő Munkaközösség tagjai: 

 

1. Andrási Tiborné – Zöldfa úti óvoda 

2. Mándi Katalin – Táncsics körúti óvoda 

3. Péter Lászlóné – Kinizsi úti óvoda 

4. Kis Anikó Krisztina – Táncsics körúti óvoda 

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

6. Horváthné Balogh Barbara - „Gépgyár úti” – SZIM óvoda 

7. Balajtiné Sütő Margit – Kuthen úti óvoda 

8. Molnárné Oros Csilla – Kinizsi úti óvoda 

9. Lövei Gáborné – Csokonai úti óvoda 

10. Rauschenberger Gáborné – Csokonai úti óvoda 

11. Rapi Angéla – Jókai úti óvoda 

12. Homoki Judit – Kuthen úti óvoda 

 

A munkaközösség 12 fővel alakult meg. Tagjai tagóvodánként azok az óvodapedagógusok, 

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

tási 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 erősö-

dött, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyer-

mek nevelésében, a foglalkozásokon bemutatott terápiás eljárások módszerek, eszközök és eset-

megbeszélések által. A gyógypedagógiai módszereket az óvodapedagógusok hatékonyan és 

kreatívan be tudták illeszteni az óvodai nevelés tevékenység területeibe, játékba és tehetséggon-

dozásba.  

A szaktanácsadások alkalmával Mályiné Koór Cecília – gyógypedagógus, logopédus, szakta-

nácsadó alternatívákat mutatott be a munkaközösség számára az egyéni fejlesztési tervek elkészí-

téséhez, valamint differenciált nevelés-oktatás megvalósításában, kiemelve az anyanyelvi neve-

lés területét. A munkaközösség tagjai az online szaktanácsadás alkalmával bemutatták saját ké-

szítésű, a differenciálás során használt módszereiket, eszközeiket. 

A Gyermekvédelmi munkaközösséggel közösen a halmozottan hátrányos helyzet, illetve a tanu-

lási nehézségek, zavarok összefüggései témában, olyan tapasztalatokon alapuló tények megbe-

szélésére került sor, amely minden tagintézményt érint; az alacsonyabb szocioökonomiai státu-

szú gyermekek gyenge nyelvi kompetenciái, kognitív képességeik elmaradása.  

- Az integrált és szegregált nevelésben résztvevő gyermekek diagnosztikájában, terápiájá-

ban résztvevő partnerintézményekkel való szakmai kapcsolat erősítése, érzékenyítő prog-

ram szervezése ebben a nevelési évben a rendkívüli helyzet miatt szintén nem valósult 

meg, ezért a következő nevelési év kiemelt területét képezi a munkaközösség tevékeny-

ségének.  

- Szintén a járványügyi helyzet miatt maradt el „Az állatasszisztált terápia” és az „Az óvo-

dai nevelés a pszichológus szemével” megtervezésre került programunk.  

Bízunk benne, hogy alkalmunk lesz a 2021/2022-es nevelési évben az elmaradt progra-

mok bepótlására.  

 

3. A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása 

 
A munkaközösségi foglalkozás adatai Leírás 

I. foglalkozás 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

Alakuló ülés 

- A munkaközösség megalakulása 
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2020. szeptember 03. 

Kuthen úti óvoda 

Résztvevők száma: 12 fő 

- Munkaközösség-vezető megválasztása  

- A célok és feladatok meghatározása 

- Javaslatok a témaválasztásra 

- Javaslatok a foglalkozások időpontjára 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2020. október 15. 

Microsoft Teams 

Résztvevők száma: 17 fő 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott, nevelést és taní-

tási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás.  

Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez.  

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2020. október 22. 

Microsoft Teams 

Résztvevők száma: 16 fő 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott, nevelést és taní-

tási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás.  

Támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában, kiemelve az 

anyanyelvi nevelés területét. 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2021. január. 
Az állatasszisztált terápia 

Simon Emese – terapeuta 

Nem valósult meg 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2021. február. 

 

Résztvevők száma: 

Az óvodai nevelés a pszichológus szemével 

 

Meghívott vendég V. Szabó Tamás klinikai szakpszichológus 

Nem valósult meg 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2021. május.5. 

Microsoft Teams 

Résztvevők száma: 21 fő 

A gyermekvédelmi és a Kerekerdő munkaközösség közös foglalkozása 

A halmozottan hátrányos helyzet és a tanulási alapképességek nehézségeinek, 

zavarainak összefüggései. 

A mk.-i foglalkozás helye ideje: 

2021. június. 

Microsoft Teams 

Résztvevők száma: 

Kitűzött célok megvalósulásáról beszámoló készítés. 

A következő évi feladatok meghatározása 

 

 

Részben valósult meg 

 

4. A Kerekerdő munkaközösség tevékenységének szerepe a Pedagógiai Program meg-

valósításában, a pedagógusok szakmai segítésében 

 

A munkaközösségi foglalkozások által az integráló óvodapedagógusok kompetenciája erősödött, 

a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésében. A munkaközösségi foglalkozás a spe-

ciális eszközök alkalmazásába, egyes, problémás helyzet kezelésében, a kötött többségi preven-

ciós foglalkozások szakszerű tervezésében és megvalósításában, valamint a szülők számára nyúj-

tott tanácsadásban segítette a munkaközösség tagjait.  

 

5.  A munkaközösségi tagok értékelése 

 

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

szertani kultúrát gazdagító előadások, valamint a szaktanácsadás alkalmával szívesen kapcsoló-

dott be mindenki saját észrevételeivel, tapasztalataival. A foglalkozások hangulata minden alka-

lommal oldott, volt az online forma ellenére is, így a munkaközösség tagjai motiváltak és nyitot-

tak voltak a beszélgetéseken. A veszélyhelyzet idején a munkaközösség 2 tagja kapcsolódott be a 

Karcagi Óvodások tarka-barka percei online szakmai csoport tevékenységébe, ahol a tevékeny-

ségterületek és projektek komplex kidolgozása mellett nagy hangsúlyt fektettek a képességfej-

lesztésre.  

 

6. További tervek, javaslatok 

 

A 2021/2022 - es nevelési évben javaslatként fogalmazódott meg, csakúgy, mint az előző neve-

lési évben, a járványügyi helyzet miatt elmaradt intézménylátogatás, szaktanácsadás egy rehabi-

litációs/fejlesztő foglalkozás megtekintésének megvalósítása, valamint esetmegbeszélések, illet-

ve további módszertani bemutató foglalkozások megszervezése,  
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A Kézműves szakmai munkaközösség 

 2020 / 2021 nevelési évre szóló munkatervének 

értékelése 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottónk: 

 

„ Összejönni - jó kezdés 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker. ” 
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Henry Ford 

2020.09.02.-án az érdeklődő kolleganők részvételével (11 fő) megalakult a munkaközösség. 

 

Tagjai:  

1. Ábrahám Anett 

2. Bodnárné Nagy Mária 

3. Cseppentő Lajosné 

4. Kovácsné Czigle Erika 

5. Krézné   Szabó Katalin  

6. Mándi Katalin 

7. Nagy Tiborné 

8. Spisák Dezsőné 

9. Szarka Péterné 

10. Tóthné Török Judit 

11. 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 mélyí-

tése 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 beépí-

tési 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, techni-

kai fogásaiknak megismerése, kipróbálása. Tudásunk, ismereteink gazdagítása által, azok beépí-

tésével mindennapi és tehetséggondozó pedagógiai munkánkba célunk továbbra is a kézműves-

ség 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 szá-

ma 

1.Alakuló ülés 

Munkaközösség vezető megválasztása 

Munkaterv összeállítása, elfogadása. 

 

2020.09.02 

 

A munkaközös-

ség tagjai 

 

Táncsics krt.19. 

tagóvoda 

 

11 fő 

2. MIEO Pedagógiai Programjának áttekinté-

se, a Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

területeinek kiemelésével. Esetleges módosí-

 

2020.09.07 

 

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

Táncsics krt.19. 

tagóvoda ill. 

Online 

11 fő 
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tási javaslatok megfogalmazása.  

3. A MIEO Táncsics krt.19 sz. tagóvodában 

megrendezésre kerülő „Galéria avató” ünnep-

ségen kiállításra kerülő grafikák, pasztellfest-

mények megtekintése.  

 

Gyakorlati műhelymunka. „Technika Ötlet-

börze” A pasztell használatának megismerése, 

technikai fogások elsajátítása. A megszerzett 

ismeretek, tapasztalatok birtokában az óvodai 

mindennapokban való alkalmazás lépéseinek, 

módszereinek megbeszélése, tapasztalatcsere.   

Kreativitás, alkotóképesség fejlesztése, krea-

tív-alkotó kikapcsolódás, lelki feltöltődés a 

magas színvonalú munka felfrissítéséhez. 

2020.10.06.  

 

 

 

 

Nagy Tiborné –

munkaközösség 

vezető 

 

Táncsics krt.19. 

tagóvoda ill. 

 

 

 

Online 

 2 fő  

Nagy Tiborné, 

Mándi Katalin 

 

 

11 fő 

4. Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverő, kun-

hímző, népi iparművész meghívása. A csuhé-

zás mesterségének megismerése, mélyítése. 

Gyakorlati tapasztalatszerzés, technikai fogá-

sok megismerése, kipróbálása. Célunk, tudá-

sunk bővítése a magyar kézműves kultúra 

területén. 

Elmaradt 

Tervezett 

időpont: 

2021.március 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

 

5. A MIEO „Karcagi óvodások tarka-barka 

percei” online felületre a húsvéti ünnephez 

kapcsolódva tartalom összeállítása, feltöltése. 

A témakör tervezetten érinti a tojásfestést 

festőnövényekkel, tojásdíszítési mintákat, 

csuhé nyuszi készítését, zenei területen Ábra-

hám Anett előadásában citera muzsikát, az 

intézményünkben működő „Kun rózsa” kama-

rakórus előadásában karcagi népdalokat terve-

zünk beépíteni. 

 

A járványügyi helyzetben az intézményünk 

által létrehozott Facebook online felületen 

működő Karcagi óvodások Tarka-barka percei 

oldalon Mándi Katalin munkaközösségi ta-

gunk a húsvéti ünnephez kapcsolódó kézmű-

ves tevékenység ajánlást állított össze, a 

gyermekek és családok otthoni tartalmas idő-

töltésének támogatása céljából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tervezett 

műhelymunka 

megvalósítása 

módosult. 

2021.04. 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mándi Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online 

2 fő 

6. A Madarász Imre Egyesített Óvoda partne-

rei részére karácsonyi meglepetés ajándékok 

elkészítése. 

2020.12.hó Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Székhely 4 fő: Tóthné Tö-

rök Judit, Mándi 

Katalin, Cseppen-

tő Lajosné 

Nagy Tiborné és 

Kovács Imréné 

pedagógiai asz-

szisztens  

7. A „Játszd újra” - kreatív alkotó kiállítás 

szervezési feladataiban, a gyermekekkel elké-

szített alkotásokkal és azok kiállításával az 

intézményi szintű rendezvényünk sikeres 

megvalósításában való teljes körű részvétel. 

2021.05.03. Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Az intézmény 

tagóvodáiban 

óvodánként. 

11 fő 

8. A kézműves alkotó tábor programjának 

összeállítása, feladatok megbeszélése, szerve-

zési feladatok. 

2021.06.25. Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

 

Táncsics krt.19. 

tagóvoda 

5 fő 

Ábrahám Anett, 

Mándi Katalin, 

Szarka Péterné, 

Vadainé Boros 

Beáta, Nagy Ti-

borné 

9. Búcsúzó munkaközösségi tagjainktól elkö- 2021.06.29. Nagy Tiborné Székhely 9 fő 
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szönés, a nevelési évben végzett munka érté-

kelése. 

munkaközösség 

vezető 

10. A kézműves alkotó tábor megvalósítása. 

Célunk a gyermekek tehetséggondozásának 

továbbfejlesztése és gazdagítása 

2021.06.05.-

2021.06.09. 

Nagy Tiborné 

munkaközösség 

vezető 

Székhely 5 fő 

 

Alakuló ülésünkön a tagok ötleteit, javaslatait maximálisan szem előtt tartva összeállításra került 

éves munkatervünk. A munkaközösség sikeres és eredményes együttműködéséhez fontosnak 

tartjuk, hogy a közösségünk közösen fogalmazza meg az elérendő célokat, együtt dolgozzuk ki a 

megvalósítandó feladattervünket. Ezzel érhetjük el a legeredményesebb munkát, a munkaközös-

ségi 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 

munkaközösség tagjai a MIEO Pedagógiai Programját áttekintették, a Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka területeinek kiemelésével. Esetleges módosítási javaslatok megfogalmazására nem 

került sor. A MIEO Táncsics krt.19 sz. tagóvodában megrendezésre kerülő „Galéria avató” ün-

nepségen kiállításra kerülő grafikák, pasztellfestmények megtekintése egyénenként valósult meg, 

ill. online formában. Gyakorlati műhelymunkánk „Technika Ötletbörze”, a pasztell használatá-

nak megismerése, technikai fogások elsajátítása online videón keresztül valósult meg, melyet 

Nagy Tiborné készített el. A tagok egyénenként a videó alapján kipróbálták a technikát és közzé-

tették az elkészült alkotásaikat a munkaközösségünk zárt facebook csoportjában. A megszerzett 

ismereteinket, tapasztalatainkat az óvodai mindennapokban kívánjuk hasznosítani. A járvány-

ügyi helyzetre való tekintettel több műhelymunkánk online formában, más keretben került meg-

valósításra, illetve 1 foglalkozásunk elmaradt.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) EMMII határozatában a köznevelési intéz-

mények működését érintően egyes vészhelyzeti intézkedésnek megfelelően 2021.03.08.-

2021.04.18.-ig rendkívüli szünetet rendelt el. Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző, 

népi iparművész meghívása elmaradt, mely alkalommal a csuhézás mesterségének megismerése, 

mélyítése, gyakorlati tapasztalatszerzés, technikai fogások megismerése, kipróbálása valósult 

volna meg. Célunk volt, tudásunk bővítése a magyar kézműves kultúra területén. Ezt a progra-

mot a 2021/2022 nevelési évben pótoljuk.  

 

A MIEO „Karcagi óvodások tarka-barka percei” online felületre a húsvéti ünnephez kapcsolódva 

tartalom összeállítása, feltöltése szintén elmaradt. A témakör tervezetten érintette volna a tojás-

festést festőnövényekkel, tojásdíszítési mintákat, csuhé nyuszi készítését, zenei területen Ábra-

hám Anett előadásában citera muzsikát, az intézményünkben működő „Kun rózsa” kamarakórus 

előadásában karcagi népdalokat terveztünk beépíteni. A járványügyi helyzetben az intézmé-

nyünk által létrehozott Facebook online felületen működő Karcagi óvodások Tarka-barka percei 

oldalon Mándi Katalin munkaközösségi tagunk a húsvéti ünnephez kapcsolódó kézműves tevé-

kenység ajánlást állított össze, a gyermekek és családok otthoni tartalmas időtöltésének támoga-

tása céljából. 

 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda partnerei részére a karácsonyi meglepetés ajándékok elké-

szültek. A „Játszd újra” - kreatív alkotó kiállítás szervezési feladataiban, a gyermekekkel elkészí-

tett alkotásokkal és azok kiállításával az intézményi szintű rendezvényünk sikeres megvalósítá-

sában való teljes körű részvétel a járványügyi helyzetre való tekintettel tagintézményenként ke-

rült megvalósításra. A munkaközösség tagjai segítették a tárlatok berendezését, koordinálták a 

munkafolyamatokat óvodáikban. 2021.05.03.-tól 2 héten keresztül intézményünk valamennyi 

óvodájában megtekinthetőek voltak az elkészült alkotások. 
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A kézműves alkotó tábor programjának összeállítása, feladatok megbeszélése, szervezési felada-

tok megvalósítása megvalósult. Táborunk rendelkezésre álló eszköztára gazdag, nagyon sok új-

szerű kreatív eszközzel és sokszínű technikákkal tervezhettük a tábori programunkat. Ezúton is 

köszönjük intézményünk vezetésének, hogy a költségvetésből támogatást nyújtott számunkra a 

sikeres megvalósításhoz. Búcsúzó munkaközösségi tagjainktól ünnepi keretek között elköszön-

tünk, megköszöntük a munkaközösségben végzett magas színvonalú szakmai munkájukat. 

 

 A kézműves alkotó tábor sikeresen megvalósítása került, 27 fő kisgyermek részvételével. A tá-

bori programról terv és a megvalósításról részletes beszámoló készült. Célunk a gyermekek te-

hetséggondozásának továbbfejlesztése és gazdagítása volt. A tervezési folyamat során figyelem-

be vettük az elmúlt nevelési évek tábori tapasztalatait, a részvevő óvodapedagógusok ötleteit, a 

táborok kitűzött céljainak megvalósulását.  

 

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez munkaközös-

ségünk munkaprogramja segítséget nyújtott: 
A Madarász Imre Egyesített Óvoda partnerei részére karácsonyi meglepetés ajándékok elkészíté-

sében   Mándi Katalin, Tóthné Török Judit, Cseppentő Lajosné, Nagy Tiborné vett részt, munká-

jukat Kovács Imréné pedagógiai asszisztens segítette a Székhelyről.  „Technika Ötletbörze” vi-

deó anyagot Nagy Tiborné készítette el, a megvalósítással a munkaközösség tagjainak kreativitá-

sa, alkotóképessége fejlődött, kreatív-alkotó kikapcsolódást, lelki feltöltődést nyújtott a magas 

színvonalú munkánk felfrissítéséhez.  

 

Az intézményünk által létrehozott Facebook online felületen működő Karcagi óvodások Tarka-

barka percei oldalon Mándi Katalin munkaközösségi tagunk a húsvéti ünnephez kapcsolódó   

kézműves tevékenység ajánlást állított össze, a gyermekek és családok otthoni tartalmas időtölté-

sének támogatása céljából. 

 

A kézműves alkotó tábor programjának összeállításában, feladatok megbeszélésében, szervezési 

feladatokban és a tábori program megvalósításában Ábrahám Anett, Mándi Katalin, Szarka Pé-

terné, Vadainé Boros Beáta és Nagy Tiborné vett részt. 

 

További terveink: 

Intézményünk 2021/2022 nevelési évre szóló pedagógiai munkatervében megfogalmazott célok 

és feladatok megvalósításának támogatása. A Nagykunság, Karcag értékeivel való ismerkedés, 

azok ápolása, átörökítése. Helyi népi kismesterek műhelylátogatása népi kismesterségekkel való 

ismerkedés, jellegzetes anyag és eszköztáruk, technikai fogásaik megismerése, kipróbálása. Cé-

lunk 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 202/2021 nevelési évben sikere-

sen megvalósított NTP pályázati programok bemutatása. Tapasztalataink átadása az egymástól 

tanulás céljából. Célunk gazdag módszertani kultúránk megőrzése, megújítása. Szakmai gyakor-

latunk, gazdag módszertani eszköztárunk, tapasztalataink megismertetése szűkebb és tágabb 

körben. Aktuális feladatok 

 

 

Karcag, 2021. 06. 06.                                                  

 

 

 

            Nagy Tiborné 

szakmai munkaközösség vezető  
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Környezeti nevelés munkaközösség 

éves beszámolója 

2020 /2021. 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. Perge Tiborné 

4. Romhányi Sándorné 

5. Migácsné Erdei Gyöngyi 

6. H.Tóth Jánosné 

7. Popovicsné Nagy Mária 

8. Lövei Gáborné 

9. Szentesi Nelli 

10. Kovácsné Fodor Mónika 

11. Sántháné Karásziné Julianna 

12. Horváthné Csapó Marianna 

13. Erdei Krisztina 

14. Bodnárné Nagy Mária 

15. Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

16. Ábrahám Anett 

17. Szele Éva 

 

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

tünk, akik a mindennapi nevelésben fontosnak tartják az óvodás korú gyermekek környezettuda-

tos 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. 

 A tagintézményekben a környezeti nevelés megvalósításának szakmai, módszertani segí-

tése. 

 Zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés támogatása, a környezettudatos szemlé-

letformálása az óvoda dolgozói, a gyermekek, a gyermekeken keresztül a szülők körében. 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények kidol-

gozása. 

 A kerékpározás népszerűsítése, a környezetbarát és fenntartható közlekedési szemlélet 

széles körben történő terjesztése a városunk levegőszennyezettségének és zajártalmának 

csökkentése, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 

 

Feladatunk 

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

nevelés, a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása magas színvonalon 

valósuljon meg. 

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

városi szintű rendezvényhez való csatlakozás. 

 Élményszerzés helyszíneinek, tapasztalatszerzés lehetőségeinek felkutatása, megismerése 

természetismereti játékokon keresztül. 
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 Az élményszerzésen szerzett tapasztalatok feldolgozásához projekt kidolgozás, játékgyűj-

temény készítés. 

 A légszennyezettség csökkentése érdekében, kerékpározást népszerűsítő programok szer-

vezése. 

 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 szá-

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

két keréken kerékpározni. 

 Szakmai együttműködés a SZIM Óvoda Zöld Óvoda Bázisintézménnyel, rendezvényeik 

látogatása, tevékenységük szakmai támogatása. 

 A környezet és természetvédelemhez kapcsolódó előadásokon való részvétel, akció prog-

ramokba való bekapcsolódás. 

 

Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak feladata 

 A környezeti nevelés munkaközösség tagjai a szakmai munkájukkal elősegítik a tagóvo-

dákban folyó környezeti nevelés színvonalas megvalósulását.  

 A projekt elkészítéséhez, módszertani javaslatok nyújtása, természetismereti játékok 

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

fedezésre ösztönzi az óvodás korú gyermekeket. 

 Tagintézményükben szervezik, koordinálják a már hagyományként működő környezet– 

és természetvédelemhez kapcsolódó programokat: 

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

és Fák napja, Környezetvédelmi világnap – . 

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

roddal” ügyességi kerékpáros vetélkedő szervezése tagintézmény- és intézményi szinten. 

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

működve. 

 

1. Foglalkozás helyszíne: Táncsics krt 19. óvoda 

 

Foglalkozás időpontja: 2020.szeptember 2. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 15 fő 

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

tése.Az első foglalkozásunkon megtartottuk az alakuló ülésünket, egyeztettük az éves munka-

programot. 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. Foglalkozás helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2020. szeptember 14. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 10 fő 

A foglalkozás témája: „Ügyeskedj a kerékpároddal!” vetélkedő, Autómentes nap és az Orszá-

gos Játéknap tagóvodánkénti megszervezésének, lebonyolításának megbeszélése. 

 

3. Foglalkozás helyszíne: Madarász Imre Egyesített Óvoda tagóvodái 

Foglalkozás időpontja: 2020. szeptember 24 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 521 gyermek és az óvodapedagógusok 

A foglalkozás témája:„Ügyeskedj a kerékpároddal!” vetélkedő, Autómentes nap és az Országos 

Játéknap tagóvodánkénti megvalósítása. A hagyományoktól eltérően e nemes rendezvényeinket 

nem tudtuk megszervezni intézményi szinten szülők bevonásával a járványügyi előírások miatt. 
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Ennek ellenére a szakmai munkaközösség tagjai arról számoltak be, hogy minden tagóvodában 

magas színvonalon tudták megvalósítani a programokat. A gyermekek számára az életkori és 

egyéni sajátosságoknak megfelelő ügyességi feladatokat, játékokat szerveztek. A gyermekek 

egyszerre élhették át a játék és a kerékpározás örömét. A kerékpáros vetélkedő egy-egy pályájá-

ról minden tagóvoda videófelvételt készített. A játéknapra igyekeztünk olyan játékötleteket ösz-

szeállítani, amelyek a régmúlt idők gyermekjátékai voltak, valamint az ügyességi játékokhoz a 

megszokott játék és sporteszközök helyett a természet adta kincseket, terméseket használtuk fel.  

 

4. Foglalkozás helyszíne: Facebook zártcsoport 

Foglalkozás időpontja: 2020. november 4. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 16 fő 

A foglalkozás témája: Európai Hulladékcsökkentési Hétre regisztráció elkészítése, szervezési 

feladatok megbeszélése tagóvoda szintű megvalósítása. Az idei évben a Hulladékcsökkentési Hét 

témáját az óvodapedagógusok projekt téma keretében dolgozták fel, melynek során játékos tevé-

kenységeken keresztül mélyítették a gyermekek szelektív hulladékcsökkentéssel kapcsolatos 

szokásait, megtapasztalhatták, hogy a hulladékokat milyen sokféleképpen fel lehet használni a 

mindennapokban. Környezettudatos gondolkodásuk formálódott. 

 

5. Foglalkozás helyszíne: Facebook zártcsoport 

Foglalkozás időpontja: 2020. november19. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 5 fő 

A foglalkozás témája:Kidolgozásra került azEurópai Hulladékcsökkentési Hét jó gyakorlata  

6. Foglalkozás helyszíne: TEAMS 

Foglalkozás időpontja: 2021. március 5. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 11 fő 

A foglalkozás témája: Zöld Bázisintézmény felhívására bekapcsolódtunk a Beporzók napja az 

óvodában, online bemutató, szakmai konzultációba. A bemutató során betekintést nyertünk, ho-

gyan lehet projekt feldolgozáson keresztül felkelteni a gyermekek érdeklődését a méhek és a 

beporzó rovarok iránt, amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be az emberiség életében. Az 

élőhelyek csökkenése, a vegyszerezés nagymértékben veszélyezteti fennmaradásukat, ezért na-

gyon fontos feladatunk erre felhívni a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a szülők figyelmét.   

 

7. Foglalkozás helyszíne: Facebook zártcsoport 

Foglalkozás időpontja: 2021. április 23.  

A foglalkozásokon részt vevők száma: 9 fő 

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

határidők megbeszélése a Kézműves szakmai munkaközösséggel együttműködve. Plakátok, tá-

jékoztató levelek megosztása. 

A „Játszd újra!” kreatív alkotó kiállítás május 3 – 12. között került megrendezésre a tagóvodák-

ban. Sajnos ez a rendezvényünk is a szülők bevonása nélkül valósulhatott meg, de azt tapasztal-

tuk, hogy ennek ellenére nem veszített a fényéből ez a programunk sem. Igazán gazdag, kreatív 

hulladékokból készített alkotásokkal, játékokkal, rendezték be az óvodapedagógusok az óvodák 

erre a célra kialakított sarkait. 

 

8. Foglalkozás helyszíne: TEAMS 

Foglalkozás időpontja: 2021. május 26. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 20 fő 

A foglalkozás témájaMadárgondozás télen bemutató foglalkozás, „Óvoda madárvilága” prog-

ram elindítása a Zöldfa úti óvodában  

A Környezeti nevelés és Lépésről-Lépésre munkaközösség tagjai számára videó formájában mu-

tattam be, hogy a Kóborló-mocorgó tehetséggondozó műhelyben milyen játékokon, tevékenysé-

geken keresztül sajátították el a gyermekek a téli madárgondozás fontosságát. Az „Óvoda ma-
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dárvilága” program keretében bemutattam, hogyan alakítottunk ki a gyermekekkel közösen egy 

ökörszem palotát, amely télen segítséget nyújt a madarak számára az elrejtőzésben, táplálékfor-

rás megtalálásában.  

A délután második részében Baráth Ágnes amatőr fotós és Székely - Kemele Martina madár-

festményeiből készített videót mutattam be. A digitalizált képeket, festményeket a későbbiekben 

az óvodapedagógus felhasználhatják a madaras témák feldolgozása során. 

 

9. Foglalkozás helyszíne: Karcagi Vadásztársaság 

 

Foglalkozás időpontja: 2021. június 2. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 10 fő 

A foglalkozás témája 

A Vadászházban kialakított kiállítás megtekintése: a Nagykunságban honos vadonélő állatok 

megismerése. A Vadásztársaság természetben betöltött szerepének megismerése. 

A program zárásaként megköszöntük nyugdíjba vonuló kolléganőnk H. Tóth Jánosné lelkiisme-

retes munkáját. 

 

10. Foglalkozás helyszíne: Karcag, Zöldfa úti óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2021. június 30. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 5 fő 

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

gozása.  

 

11. Foglalkozás helyszíne: Karcag, Zöldfa úti óvoda 

Foglalkozás időpontja: 2021.július 1. 

A foglalkozásokon részt vevők száma: 5 fő 

A foglalkozás témája: „Egy hét a környezetünk védelméért” egy hetes programról a szülők tá-

jékoztatása. 

A felfedezés helyszíneinek megtekintése, helyszíni szemle. 

 

 „Egy hét a környezetünk védelméért!” egy hetes program, nagycsoportos óvodás gyermek szá-

mára a Zöldfa úti óvodában. A beszámolót követően kerül összedolgozásra az „Ügyeskedj a ke-

rékpároddal!” vetélkedő videó felvételei.  

 

További terveink: 

Új munkaközösségi tagok fogadása. Szakmai segítségnyújtás a minősítési eljárást, tanfelügyeleti 

ellenőrzések előtt. A kollégák környezettudatos magatartásának formálása, ismeretek felelevení-

tése, gazdagítása. Új környezeti tartalmú projektek kidolgozása, módszertani megújulás, digitális 

tartalmak fejlesztésének elősegítése.  

 

Karcag, 2021. július 9. 

 

 

                                                                                          Andrási Tiborné 

munkaközösség vezető 
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Melléklet 

Játék világnap 
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 „Ügyeskedj a kerékpároddal!” kerékpáros vetélkedő vetélkedő 
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„Játszd újra!” kreatív alkotó kiállítás 
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Téli madárgondozás-Madarak az óvodában program 

bemutató foglalkozás 
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Székely-Kemele Martina madár festményei 
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Baráth Ágnes amatőr fotós képeiből ízelítő, melyek a kiállítás részét képezték 
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Európai Hulladékcsökkentési hét kidolgozott  jó gyakoJógyakorlata 

Jó gyakorlat kidolgozása 
 

Intézmény neve Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Képviselője Gulyás Ferencné intézményvezető 

Jó gyakorlat kidolgozója/kidolgozói Környezeti nevelés szakmai munkaközösség 

Jó gyakorlat kidolgozásának időpontja 2021.november 19. 

Jó gyakorlat megvalósításának gyakorisága Évente egy alkalom 

Megvalósítás helyszíne Madarász Imre Egyesített Óvoda 

 

1. Jó gyakorlat 

Jó gyakorlat megnevezése Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Alkalmazási terület pedagógiai, módszertani 

Intézménytípus óvoda 

Jó gyakorlat célcsoportja 3-7 évesek 

 

2. Tartalmi leírás 

2.1. A jó gyakorlat céljai 

 

 

.A környezet védelméhez kapcsolódó szokások, viselkedési for-

mák megalapozása, alkalmazása, melyek a környezettel való 

harmonikus együttéléshez szükségesek, és a családok környezet-

tudatos életviteléhez hozzájárulnak. A gyermekek, szülők, dolgo-

zók környezettudatos szemléletének formálása, a 

fenntarthatófejlődés közvetítése a közvetlen környezetünkben. A 

hulladékképződés megelőzése., a környezetterhelés csökkentése 

az óvodában, családokban. A háztartásokban keletkezett hulladé-

kok szelektív gyűjtésének, újra használatának, újrahasznosításá-

nak bemutatása, gyakorlása. Tudatos vásárlási és fogyasztói szo-

kások, takarékos értékrend közvetítése játétkos tevékenységeken 

keresztül. Élménygazdag programokon keresztül Hátránykompen-

zálás, esélyteremtés megvalósítása. A gyermekeken keresztül a 

családok környezettudatos szemléletének alakítása: minél több 

családban szelektíven gyűjtsék a hulladékot, a feleslegessé vált 

eszközeiket adják tovább, ne dobják ki, hasznosítsák, takarékos-

kodjanak. 

2.2. A jó gyakorlat az alábbi kompetenciaterülete-

ket fejleszti (pl. személyes, szociális, kognitív, nyelvi-, 

kommunikációs kompetenciák, speciális kompetenciák) 

Az akcióhéthez való csatlakozást figyelemfelhívás, tájékoztatás, 

információnyújtás, gyűjtőmunka előzte meg, az érintettek tudatos, 

cselekvő aktivitásának ösztönzésére, az érdeklődés felkeltésére.  A 

játékos tevékenységek közösségi élmény erejével hatnak a gyer-

mekre, így közösségformáló erővel segíti a szociális kompetenci-

ák fejlődését: a gyermekekben fokozódik az egymásra való odafi-

gyelés, az összetartozás érzése, egymás sikereinek elismerése, 

közös cél iránti tevékenykedés, egyéni és közösségi célok össze-

hangolása, segítőkészség, kapcsolatteremtés. 

A gyermekek a felkínált tevékenységekben saját képességeiknek, 

érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt, ezáltal a személyes 

kompetenciáik fejlődését pozitívan befolyásolja: önállóság, ön-

kontroll, önbizalom, kitartás, kudarctűrő képesség, sikerélmény 

átélése és szabálykövetés. 

Mozgásos, játékos tevékenységekben környezettudatos kompeten-

ciák fejlődnek, környezetbarát életmóddal, környezetkímélő ma-

gatartási szokások alkalmazásával a fenntarthatóság szemléletét 

erősítjük. Elsajátítják és gyakorolják a szelektív hulladékgyűjtést, 

az anyagok újra használatát, újrahasznosítását. Különböző művelt-

ségi területek által a programok alkalmasak a kognitív kompeten-

ciák fejlesztésére: hallás, látás, tapintás érzékelés, észlelés, figye-

lem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, helyzetfelismerés, döntési 

képesség, a megszerzett ismeretek változatos körülmények közötti 

alkalmazására. A nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése 

minden tevékenységben jelen van, Az egészség, szemét, hulladék, 

hulladékcsökkentés, újrahasznosítás fogalmak megértésével be-

épülnek az aktív és passzív szókincsükbe. 

2.3. Részletesen mutassa be, a jó gyakorlat hogyan 

teszi lehetővé a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a 

minőségi neveléshez, oktatáshoz, valamint a sikeres 

együttnevelést, befogadást. 

Óvodáinkban élünk azokkal a lehetőségekkel, amikor a családokat 

aktívan bevonjuk az óvodai életbe, közös programok, gyűjtőmun-

ka alkalmaival. A hulladékcsökkentési héten nyitott óvodaként a 

szülőket meghívjuk csoportjainkba, aktívan bekapcsolódhatnak 
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mindennapi játéktevékenységeinkbe, közös alkotásokba. A szabad 

játékban, közös alkotás során mintát láthatnak, hogyan tudják 

felhasználni játékeszközök készítéséhez a hulladékokat, lehetősé-

gük nyílik a környezetet kímélő értékek gyakorlására A gyerme-

kek megszerzett ismereteiket játékszituációban alkalmazzák, 

gyakorolják a tudatos vásárlást, jókat játszanak a hulladékokkal, 

megismerkednek az anyagok tulajdonságaival, szelektíven gyűjtik 

azokat, a felnőtt segítségével újrahasznosítanak. Megtapasztalják, 

hogy a javító műhely lehetőséget teremtenek arra, hogy eszköze-

inket, játékainkat megjavítsuk és továbbra is használni tudjuk, 

nem kell újat vásárolni. Ezzel is hozzájárulunk a hulladékkeletke-

zés megelőzéséhez. Minden tagóvodánkban biztosított a szelektív 

hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a mozgás, optimális feltételei, 

tárgyi eszközeink. Kész eszközeinket félkész és általunk készített 

eszközökkel egészítjük ki. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek is részt vegyenek a prog-

ramban, élményeik gazdagodhassanak, a siker átélésével önbizal-

muk, énképük erősödjön. A programot a szülők bevonásával 

valósítjuk meg, annak érdekében, hogy mintát láthassanak a hul-

ladékképződés megelőzésére, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 

együtt éljék át gyermekeikkel a játék örömét. 

2.4. Milyen hatások, eredmények várhatók a gya-

korlat alkalmazásától? 

 

 

 

Az akcióhéten a gyermekek és szülők együttes játékos tevékeny-

ségekben pozitív élményeket élnek át, rádöbbennek a környezeti 

problémákra, cselekvési mintákat sajátítanak el, melyeket a csalá-

dokban is alkalmazni tudnak. Felismerik, hogy tudatos fogyasz-

tással, szelektív hulladékgyűjtéssel kevesebb szemetet termelünk. 

A gyermekek az addig megszerzett ismereteiket tudatosan felkí-

nált játékhelyzetekben felelevenítik, alkalmazzák Együttes tevé-

kenységekben összedolgozást, egymás segítését, egymás munká-

jának megbecsülését gyakorolják. Közösségi élmények átélésével 

a csoportkohézió, szociális érzékenységük erősödik. Felelősségtu-

datuk, szabálytudatuk, kognitív képességük, kreativitásuk, be-

szédkészségük, erkölcsi kompetenciáik fejlődnek. A szülők isme-

retei bővülnek, saját gyermekük képességeit megismerik a témá-

ban, olyan mintát láthatnak, ami az egyének fejlődését segíti, 

támogatja. 

2.5. A jó gyakorlat kifejlesztésének fázisai, folyama-

ta. 
 

 

 

Zöld óvodáinkban a környezettudatos értékek közvetítése minden 

dolgozó részéről elvárás, a mindennapi óvodai életünkben folya-

matosan történik napi tevékenységeinkbe beépítve. A környezeti 

nevelés, fenntarthatóság pedagógiája, módszertani, gyakorlati 

ismeretek gazdagítása belső tudásmegosztással, önképzéssel, 

továbbképzéseken való részvétellel valósul meg. Az Európai 

Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva plakátokat helyezünk el 

az óvodákban, meghívóval kérjük a szülőket a részvételre. A 

Környezeti nevelés munkaközösség tagjainak koordinálásával az 

óvodáinkban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe 

vételével szervezzük a játékos tevékenységeket minden év nov-

ember utolsó hetében, a felhívásban meghirdetett jelmondatot 

figyelembe véve. Életkori és egyéni sajátosságaik ismeretében a 

csoportokban a következő tevékenységi lehetőségeket biztosítjuk 

az akcióhéten: 

- Játék a hulladékkal, a hulladék érték: papír, műanyag, 

üveg, fém, textil hulladék anyagok felhasználása manipulációs, 

szerepjáték, mozgásos ügyességi játék, szenzitív játék, szabályjá-

ték, felkínálásával tapasztalatszerzés, ismeretek gyakorlati alkal-

mazása valósul meg a szülők aktív együttműködésével. A szelek-

tív hulladékgyűjtés, az újra használat, újrahasznosítás, tudatos 

fogyasztói szokások megalapozása, közvetítése saját élményű 

tanulási tapasztalatokon keresztül játékba integrálva történik. 

- Hulladékok dobszólója játék Hallásfejlesztés, hangszín-

felismerés 

- Dobd célba, ügyeskedj, játszunk együtt: Eszközként 

alkalmazzuk a hulladékot a mozgásos játékokban, társasjátékban. 

- Vásárolni jó: Tudatos fogyasztói szokások mélyítése 

- Szelektálj okosan: A csomagolási hulladékok szelektív 

gyűjtése 

- Hasznosíts újra, játszd újra: Játékeszközök készítése a 

csoportnak 

- Csere-bere börze: A családokban feleslegessé vált ruha-
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nemű, játékok cseréje, továbbadása adományként. 

- Javítóműhely: Megrongált, használt eszközeinket a 

szülők bevonásával megjavítjuk varrással, ragasztással. 

 

2.6. Milyen jellemző körülmények esetén működő-

képes az ajánlott jó gyakorlat? (korcsoport, együttműködő 

partnerek, külső –és belső feltételek, sajátosságok) 

Az akcióhét minden óvodában valamennyi óvodás részvételével, 

családok bevonásával megvalósítható. 

2.7. Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a jó 

gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat 

előzte meg annak létrejöttét. 

 

 

 

 

Óvodai szinten szervezett program, ezáltal óvodásainkon keresztül 

a szülök, dolgozók, közvetlen környezetünk környezettudatos 

szemléletének formálására, környezetkímélő szokások terjesztésé-

re alkalmas. 

Tudatos értékközvetítés a környezetvédelem, klímavédelem, a 

fenntarthatóság elveinek átadása közvetlen környezetünkben. 

2.8. Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvaló-

sulás gyakorlatában a működés eredményességét. 

Partnerek elégedettségmérése 

Éves munkaközösségi, vezetői beszámoló, vezetői értékelés 

Fotódokumentáció 

2.9. Referenciák (hasznosulás meggyőző tapasztalatai) 

 

 

 

 

A gyermekek a mindennapokban elsajátított környezetvédelem-

mel kapcsolatos ismereteiket játékos szituációkban felelevenítet-

ték, alkalmazták a hét folyamán. 

Önfeledten játszottak, próbára tehették saját képességeiket, diffe-

renciált tevékenységekben egyéni igényeiknek, fejlettségi szint-

jüknek megfelelően választhattak a tevékenységek közül. 

Alkalmaztuk a bemutatás, magyarázat, szemléltetés, differenciá-

lás, játék, projekt, ellenőrzés, értékelés, játékos cselekedtetés, 

aktivitást serkentő, bátorító nevelés módszereit. 

A szülők mintát láthattak arra, hogy gyermekük környezettudatos 

szokásait hogyan tudják otthon is erősíteni. A felnőttek mintaadá-

sa a helyes viselkedésformák bemutatásával, játékos cselekedte-

téssel, a helyes cselekvés gyakorlásával történik. 

2.10. Humánerőforrás igény 

 

A program megvalósításához a környezetvédelemre elkötelezett, 

kreatív, aktívan együttműködő óvodai dolgozókra van szükség. 

2.11. Adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges esz-

közigény. Jó gyakorlat megvalósításához szükséges esz-

közigény 

 

Hulladék anyagok / papír, textil, szivacs, hungarocell, műanyag /, 

beltéri szelektív hulladékgyűjtő edények, képességfejlesztő játé-

kok, félkész eszközök, vizuális eszközök, irodai eszközök. 
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Lépésről- Lépésre Szakmai Munkaközösség 

Beszámoló  

a 2020/2021 - es nevelési év megvalósított feladatairól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTÓNK: ,,Tanuljunk egymástól, hogy minél 

Jobban taníthassunk.” 

(Eötvös Lóránd)
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2020. 09. 01.-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 

Székhely Óvoda 

1. Gulyás Ferencné 

2. Erdei Krisztina 

3. Kovácsné Czigle Erika 

4. Nagy Tiborné 

5. Szűcsné Bón Viktória 

Kinizsi úti Óvoda: 

6.  Migácsné Erdei Gyöngyi 

7. Molnárné Oros Csilla 

8. Péter Lászlóné 

Takács Péter úti Óvoda: 

9. Ábrahám Anett 

10. Bodnárné Nagy Mária 

11. Vajó -Rápolti Erzsébet 

12.  Gyökeres Éva 

13. Popovicsné Nagy Mária 

14. Posztósné Kovács Éva 

15.  Szabó Erika 

16. Szele Éva 

Zöldfa úti Óvoda: 

17. Andrási Tiborné  

18. Balázs Dorina 

19. Csapóné Horváth Marianna 

20. Harsányiné Szabó Ilona 

21. Spisák Dezsőné 

22. Ujj Petronella 

 

A szakmai munkaközösség célja: 

 A Lépésről-lépésre Óvodafejlesztő Programmal dolgozó óvodák munkájának tartalmi 

elmélyítése.  

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok magas szintű szakmai megvalósításá-

nak erősítése. 

 A programspecifikus módszertan gazdagítása, pedagógiai munkánk magas színvonalú 

végzése. 

 A pedagógiai szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban résztvevő kollégák szakmai 

segítése 

 Helyi értékeink megismerése, azok feldolgozásához projektek, játékgyűjtemények kidol-

gozása. 

 A munkaközösség munkájába bekapcsolódó új kollégák segítése. 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 Sajátélményű tanulás során az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése 

 A tagóvodák specifikumainak, arculatának bemutatása 

 A feldolgozott projektek elemzése, reflektív gondolkodás fejlesztése. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése. 

 Szakmai együttműködés Lépésről –Lépésre Programmal dolgozó óvodákkal. 

.  
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A munkatervben tervezett foglalkozások megvalósítása a 2019/2020-es nevelési évben 

Sor- 

szá

m. 

A munkaközösségi 

foglalkozás időpontja 

A munkaközösségi foglalkozás 

témája 

A munka-

közösségi foglal-

kozást vezeti/ 

felelős 

A munkakö-

zösségi foglal-

kozások, ren-

dezvények 

helyszíne 

 

 

 

Résztvevők 

száma 

1. 
2020. 09.01. 

 

Munkaközösség megalakulása 

Munkaközösség vezető szemé-

lyének megválasztása 

Éves munkaterv elkészítése 

Harsányiné Szabó Ilona 
Táncsics 17-es 

Óvoda 

 

 

      22f ő 

 

A munkaközösség megalakulása alkalmából szervezett megbeszélésen a kolléganők aktívan vettek részt. A délután során 

közösen terveztünk meg a munkatervet, annak részleteit. Az online megvalósításhoz közös ötletbörze, közös együttgon-

dolkodás valósult meg. 

2. 2020. 09. 09  

A Pedagógiai Program aktualizá-

lása, módosítása, a változásoknak 

való megfeleltetése. 

Harsányiné Szabó Ilona online 

Tagóvodave

zetők  

 4 fő 

 

A Pedagógiai Program áttekintése szükséges volt, mivel az előző módosítás során maradtak benne, olyan hibák, melyeket 

szükséges volt módosítani. A Program áttekintése tagóvodánként kiscsoportos formában valósult meg. a tagóvoda veze-

tőkkel való egyeztetés után a szükséges módosításokat elvégeztünk, aktualizáltuk és kijavítottunk. A módosítás szüksé-

gessége volt, mert a tanfelügyeleti ellenőrzések során a szakértők javasolták a Pedagógiai Program néhány elemének 

aktualizálását, módosítását.  

3.. 2020.10. 05. 

,, Barangoló” című rendezvény 

szervezése (helyszín, időpont, 

feladatok összeállítása, ütemezé-

se. 

Harsányiné Szabó Ilona online 

Tagóvodave

zetők  

 4 fő 

 

A járványügyi helyzet miatt szükséges intézkedések, a Múzeum látogatás szabályai szükségessé tették a rendezvényünk 

módosítását. Az aktuális szabályokhoz való alkalmazkodás mindenképpen szükségesek voltak a gyermekek, dolgozók 

biztonsága érdekében. A Múzeum Vezetője engedélyezte a bejárást kiscsoportos formában, a felnőttek számra szájmaszk 

használatával és távolságtartás biztosításával. 

4. 

 
  2020. 10. 07- 09. 

„BARANGOLÓ” rendezvény 

megvalósítása - nagycsoportos 

óvodásokkal, a járványügyi hely-

zet miatt tagóvodánként kiscso-

portos formában.  

Harsányiné Szabó Ilona 

Munkaközösség tagjai 

Karcag, Györffy 

István Nagykun 

Múzeum 

44 gyermek 

és 15 óvoda- 

pedagógus 

és dajka 

 

 

A Barangoló című rendezvény helyszíne a Györffy István Nagykun Múzeum. 

A rendezvény ideje alatti járványügyi helyzet szerint a Múzeum látogatható volt, kiscsoportos formában (8-10 fő). A 

szabályok értelmében így a tagóvodák tanköteles korú gyermekei és óvodapedagógusai külön napokon látogattak el a 

helyszínre és dolgozták fel a Múzeum termeiben látottakat, interaktív módszerek segítségével, melyről minden helyszínről 

és gyermekcsoportról videó felvételt készítettünk. 

A múzeumpedagógiai játékok segítettek a régmúlt idő élményszerű megismerését. 

Ismereteik, tapasztalataik gazdagodtak. 

5. 2021. 02.hónap 

Az egészséges életmód témakörön 

belül a : „Somvirág, somvirág 

kirándulni volna jó” - projekt 

feldolgozása tagóvodánként való-

sult meg. 

A témafeldolgozás során   

- ötletbörze, gyűjtögetés, 

- anyagok választása, 

- ismeretterjesztő kisfil-

mek válogatása 

- rajzos projektterv készí-

tésén gondolkodtak a kollégák. 

Harsányiné Szabó Ilona  

Nagy Tiborné 

Molnárné Oros Csilla 

Posztósné Kovács Éva 

online  

 

 

 

 

 

 

 

Munkakö-

zösség tagjai 

 

 
A járványügyi helyzet során nem volt alkalmunk a közös találkozáshoz, így ezen feladatok elvégzését, valamennyi tag-

óvodában a dolgozók önállóan dolgozták fel. 

6. 2021. 05 hónap Videó felvételek készítése 

Harsányiné Szabó Ilona  

Nagy Tiborné 

Molnárné Oros Csilla 

Posztósné Kovács Éva 

online 

 

 

Munkakö-

zösség tagjai 

 Az egészséges életmód témában minden óvoda a saját arculatának megfelelően kisfilmet készített egy virtuális kirándulás 
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részeként. A T 17-es Óvoda: mesefeldolgozás – doboz színház megoldással, a Kinizsi úti Óvoda: ének - zene területen, a 

Takács p. úti Óvoda. mozgás és a Zöldfa úti Óvoda környezeti területen készítettel a kisfilmet, melyet a későbbekben még 

összedolgozásra kerül.  

7. 2021. 05.26. 

Madárgondozás télen az óvodá-

ban- az „Óvoda madárvilága” 

program elindítása az óvodánkban 

Harsányiné Szabó Ilona 

Andrási Tiborné 

Zöldfa úti Óvo-

da 

20 fő óvoda-

pedagógus 

vett részt az 

online be-

mutatón. 

 
A Zöldfa úti Óvodában kialakított jó gyakorlat ismertetése, tapasztalatcsere a munkaközösségek tagjai számára. A prog-

ram beindításának bemutatása valósult meg online formában.  

8. 2021. 07. 09. 
Nevelési év értékelése,  

Éves beszámoló elkészítése. 

 

Harsányiné Szabó Ilona 
 

 

 

 

 A 2020/2021- es tanévben személyes kapcsolatok nélkül működött a munkaközösségünk. ennek ellenére a munkatervben 

foglaltakat megvalósítottuk, a törekedtünk a digitális tartalmak gazdagításra, új kreatív módszerek megismerésére, elsajá-

títására. A megvalósítások során kiemelném a tagóvoda vezetők szoros együttműködését, egyeztetéseit, mely az adott 

megvalósításokhoz nélkülözhetetlenek voltak.      

 

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 lehetősé-

geinek kihasználása. 

 Partnerkapcsolat bővítése: Lépésről – lépésre programmal dolgozó Óvodákkal– az egy-

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

 A digitális tartalmak fejlesztése 
 

Karcag, 2021. 07.09. 

 

        Harsányiné Szabó Ilona 

         Munkaközösség vezető 
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BARANGOLÓ: 
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„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Munkaközösség éves beszámolója 

2020/2021 

 

 

 
 

Készítette: 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösség vezető 
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A munkaközösség célja:  

 

2020 márciusában kialakult járványhelyzet miatt, és a jelenlegi helyzetre való tekintettel a mun-

kaközösség tagjai új, innovatív lehetőségeket, terveket fogalmazott meg a 2020/2021-es nevelési 

évre.  

 Az óvodapedagógusok készüljenek fel a mai kor elvárásainak megfelelő informatikai 

szakmai, didaktikai kompetenciákra, és ismerjék meg, tudják alkalmazniaz IKT eszközö-

ket a nevelési folyamat különböző szakaszaiban. Tudjanak digitális segédanyagokat ké-

szíteni önállóan, azokból tapasztalatokat szerezni.   

 Home Office-ra való felkészülés. 

 A gyakorlat megvalósítás során az óvodapedagógusok azonosulni tudjanak a program ér-

tékeivel, és tudatosan használják azokat. 

 

A munkaközösség feladata: 

 

 IKT eszközök biztosítása. 

 A pedagógusok közötti tudásmegosztás érvényesítése, egymástól való tanulás, tapaszta-

latcsere az elkészült videó filmek megtekintését követően. 

 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.  

 A szülők segítése az otthoni elfoglaltság tartalmas megtervezésében, 

 Innovációk kidolgozása, projektek összeállítása. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Buzalka – Nagy Anna 

Cseppentő Lajosné 

H. Tóth Jánosné 

Konczné Pecze Margit 

Kovács Laczikó Tímea 

Kovács Mariann Eszter 

Nagyné Varga Csilla 

Molnárné Győri Erika 

Pintér Dóra 

Rapi Angéla Éva 

Seresné Bődi Viktória 

 

Tervezett programok a 2020/2021-es nevelési évre 

 

Szeptember:  

Alakuló ülés. Az éves terv összeállítása. 

 

Október: 

 H. Tóth Jánosné, a Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa által készített videó film meg-

tekintése a beszoktatási időszakról. Tapasztalatszerzés, új ötletek, módszerek átadása a 

munkaközösség tagjainak.  

 A „Kelj fel, Jancsi!” játékos sportversenyre való felkészülésről Konczné Pecze Margit, a 

Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa adja át ötleteit a munkaközösségi tagoknak. 

 

November: 

A mindennapi mozgás fontosságáról Konczné Pecze Margit óvodapedagógus „Mozgásos percei-

nek” filmjét terveztük megtekintésre. Szakmai tapasztalatok megbeszélése.  
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December: 

Készülődés az Adventre. Mikro csoportos rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységet 

láthatunk Mándi Katalin és Kovács Mariann Eszter, a T.19. sz. óvoda óvodapedagógusai által 

készített videó filmen. Munkafolyamatok megfigyelése, új ötletek, technikák megismerése.  

 

Január: 

Mikro csoportos ének, zene, énekes játék, gyermektánc foglalkozás vegyes csoportban. A foglal-

kozást vezeti Molnárné Győri Erika, a Jókai úti óvoda óvodapedagógusa. Motiválás, a gyerme-

kek érdeklődésének megfigyelése. Művészeti komplexitás beépítése a tevékenységbe. 

 

Február: 

Verselés, mesélés a Csokonai úti óvodában, H.Tóth Jánosné óvodapedagógus, a Mese-Varázs 

munkaközösség vezetőjének irányításával. Új innovatív módszerek, ötletek, tapasztalatok szerzé-

se a tevékenység során.  

 

Március: 

Húsvéti munkadélután a Szülőkkel. Bemutatófilm a Jókai úti óvodában. Hagyománnyá vált a 

Szülőkkel való közös készülődés, a ráhangolódás a jeles napokra. Jó gyakorlat átadása. 

 

Április: 

 A Tavaszi Pedagógiai hetek keretén belül bemutató foglalkozást láthatunk a T.19.sz. 

óvodában. Óvodapedagógusok:  Gyulainé Nagy Zsuzsanna és Seresné Bődi Viktória. 

 Ugyancsak a Tavaszi Pedagógiai hetek szervezésében a Csokonai úti óvodában 

Rauschenberger Gáborné és Pintér Dóra óvodapedagógusok bemutató foglalkozásán ve-

hetünk részt. 

 

Május: 

A 2020/2021 nevelési év értékelése. Visszatekintés. Az év során átélt pozitív élmények átadása, 

a felmerülő nehézségek megbeszélése.  

Sajnos, az év során nem tudtunk közösen részt venni a munkaközösségi foglalkozásokon a ví-

rushelyzetre való tekintettel. Az éves tervben foglaltak csak részben tudott megvalósulni. 

 

Október: 

H. Tóth Jánosné, a Csokonai úti óvoda óvodapedagógusa által készített videó film megtekintése 

a beszoktatási időszakról – ölbeli játékok.  Tapasztalatszerzés, új ötletek, módszerek átadása a 

munkaközösség tagjainak. 

Sajnos a vírus rohamos terjedése megakadályozta a továbbiakban, hogy terveinket megvalósít-

suk.  

 

Április: 

Áprilisban fellélegezhettünk, hiszen április 19-én megnyíltak az óvoda kapui. Munkaközösségi 

tagjai szép számmal bemutató foglalkozásokat tartottak a Tavaszi Pedagógiai hetek keretén be-

lül. 

2021.04.19.  

 Rauschenberger Gáborné, Pintér Dóra 

Mese feldolgozásának lehetősége nagycsoportban 

2021.04.20.  

Molnárné Győri Erika 

„Dúdoló” zenei tehetségműhely – Tavaszi ritmusok – A másság elfogadásának lehetőségei a 

tehetségműhelyben. 
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2021.04.22. 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna, Seresné Bődi Viktória 

Tavaszi projektzáró tevékenység nagycsoportban. 

2021.04.22. 

Perge Tiborné, Nagyné Varga Csilla 

„Bimbó serken, rügy kipattan…” projektzáró foglalkozás. 

 

Az óvodapedagógusok által online prezentált bemutatók szakmailag, tartalmilag nagyon gazdag 

ötleteket, módszereket mutattak be az érdeklődőknek. Jó érzés volt a pozitív, dicsérő reflexiókat 

hallani, olvasni a résztvevőktől.  

 

Május: 

Nagyon kedves hagyomány az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programmal dolgozó 

óvodák között a „KOMÁZÓ”. 

Ezt a programot sajnos már három éve nem tudtuk közösen megtartani az időjárási viszonyoktól, 

illetve manapság, az életünket nagyban befolyásoló koronavírus miatt.   

Ebben a tanévben a saját óvodájában tartották meg a „művészetis” óvodák.  

A három tagóvoda PPT-t készített erről az eseményről. A gyermekek közösen elmondták a Ko-

ma, koma, komálunk….” című mondókát, majd különböző tevékenységeket ajánlottak fel az 

óvodapedagógusok.  

Bár nem volt lehetőségünk ismerkedni más gyermekekkel, a képek, videók magukért beszélnek.  
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Karcag, 2021. 07.09. 

 

Molnárné Győri Erika 

Munkaközösségi vezető 
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TESTNEVELÉS-GYÓGYTESTNEVELÉS 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

                        Készítette: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség éves 

beszámolója 

2020/2021 

 

Munkaközösség tagjai: 

 

Dr. Kozákné Győző Erika (Kuthen úti Óvoda)  

Földi-Nagy Anna (Kuthen úti Óvoda) 

Gyarmati Adrienn (Táncsics krt. 19. Óvoda) 

Gyökeres Éva (Takács Péter úti Óvoda)  

Konczné Pecze Margit (Csokonai úti Óvoda)  

Kovács Mariann Eszter (Táncsics krt. 19. Óvoda)                

Popovicsné Nagy Mária (Takács Péter úti Óvoda)  

Sánta Szilvia (SZIM Óvoda) 

Szabó Erika (Takács Péter úti Óvoda) 

Szabó Renáta (Kinizsi úti Óvoda)         

Szabóné Szentesi Mária (SZIM Óvoda) 

Szalókiné Kovács Erzsébet (Jókai úti Óvoda) 

Szele Éva (Takács Péter úti Óvoda) 

Gyulainé Nagy Zsuzsanna (Táncsics 19. Óvoda) 

 

Célunk volt a testnevelés-gyógytestnevelés szakmai színvonalának javítása, a   XXII. „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 foglal-

kozások során. Egymás munkájának megismerése, az egymástól való tanulás lehetőségének biz-

tosítása. A mozgás, a sport megszerettetése, népszerűsítése a szülők, és a gyermekek között, a 

saját élményű tanulás lehetőségének biztosítása a kollégáknak. A XXII. gyermek ügyességi ve-

télkedő szervezése lebonyolítása, emlékezetessé tétele.  Az ügyességi vetélkedő során a testneve-

lő tanárokkal kapcsolatunk kiszélesítése, elmélyítése. 

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

 

Céljaink és feladataink egy része nem valósulhatott meg a kihirdetett vészhelyzet és a 

rendkívüli szünet miatt. A frissítő torna és a „Kreatív mozgásos játékok” bemutató foglal-

kozás megvalósítására nem került sor és a „Sportolj velünk!” családi délután a későbbiek-

ben, tábori keretek között lesz megrendezve a fent említett okok miatt. 

 

Módszerek: A különböző témákat változatos módszerek alkalmazásával közelítettük meg. Igye-

keztünk az adott feladathoz leginkább illeszkedő módszereket alkalmazni. Beszélgetés, magya-

rázat, megfigyelés, bemutatás, konzultálás, gyakorlás, saját élményű tanulás, cselekvés, összeha-

sonlítás, figyelemfelhívás, tapasztalás, kutatás, gyűjtés, élmények megosztása, értékelés. 

 

 A tervezett programok megvalósulása a tanév során  
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1. Augusztus 31. A munkaközösség megalakulása 

 

Helyszín: Kuthen úti Óvoda  

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna  

Jelen vannak: a munkaközösség tagjai 14 fő  

 

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

tük, a munkaközösség vezető személyét megválasztottuk. 

 

2. Szeptember 28. A XXII.  A „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő szervezése, előkészítése. A 

feladatok megbeszélése, felelősök megválasztása 

 

Helyszín: A Táncsics krt. 19. sz. Óvoda 

 Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

Jelen vannak:munkaközösségi tagok 13 fő. 

 

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

korábbi tapasztalatok figyelembevétele, szervezési feladatok, egyéni vállalások megbeszélése.  

Az egész intézményt átfogó program megszervezésekor alkalmazkodtunk az országot érintő 

COVID-19 járvánnyal kapcsolatos aktuális intézkedésekhez, így a rendezvényt minden tagóvo-

dában külön valósítottuk meg.  

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

videók elkészítése. 

 

3. Október 14. A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása  

 

Helyszín: Minden tagóvodában   

Vezeti: A munkaközösség tagjai  

Jelen vannak: A munkaközösség tagjai 14 fő  

 

22. alkalommal rendeztük meg a „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőt a nagycsoportos óvodá-

sok részére a megszokottól eltérő, rendkívüli módon. A verseny szervezésében, előkészületeiben 

a munkaközösség minden tagja aktívan részt vett, segítették a felkészítő óvónők munkáját abban, 

hogy a versenyző gyermekek sikeresen szerepeljenek az ügyességi vetélkedőn.  Ebben a nevelési 

évben azonban a COVID-19 járvány miatt a vetélkedő megszervezésének, lebonyolításának kö-

rülményei megváltoztak. Alkalmazkodnunk kellett az adott intézkedésekhez, így ennek megfele-

lően tagóvoda szinten valósult meg a rendezvény. Minden óvodában ezen a napon valósítottuk 

meg a feladatokat, videó felvételt, fotókat készítettünk róla.  
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November  

 

Frissítő torna szervezése Kovács Mariann munkaközösségi tag vezetésével.  

A  COVID-19 járvány miatt sajnos karanténba került sok csoport, így ez a program nem valósul-

hatott meg.  

 

Március 

 

Kreatív mozgásos játékok szervezése. 

 

A rendkívüli szünet miatt sajnos ez a programunk sem valósult meg. 

 

4. Április 26. A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőről készült videók, fotók összegyűj-

tése online, a munkaközösség tagjai által. PPT formájában feldolgozás. 

 

A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő fotóiból készítettünk egy ppt-t, minden óvoda 

fotók, videók formájában megörökítette ezt a délelőttöt. Az óvodák kihúztak egy-egy pályát és 

erről készítették el a videófelvételüket és sok-sok fényképet. A ppt tartalmazza az adott pálya 

feladatait és az óvodában készült felvételeket.     

 

5. Június 22. A XXII. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedőről készült PPT megtekintése a 

SZIM Óvodában. 

 

 Az elmúlt nevelési év értékelése, kötetlen beszélgetés 

Vezeti: Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

 Helyszín: SZIM Óvoda 

 

6. Július  

Év végi beszámoló elkészítése, jövő évi tervek.            

 

Elmaradt programjaink: 
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Frissítő torna szervezése Kovács Mariann munkaközösségi tag vezetésével. A munkaközös-

ség tagjainak mentálhigiéniáját szem előtt tartva, mozgásos délután megszervezése.     

Kreatív mozgásos játékok szervezése. A saját élményű tanulás módszerét alkalmazva Gyöke-

res Éva „Délutáni pattogó” mozgásos tehetségműhely foglalkozásán részvétel. 

„Sportolj velünk!” családi sportdélután szervezése és lebonyolítása, amely július 7-én valósul 

meg a tehetséggondozó táborok keretében.  

 

A munkaközösség ebben a nevelési évben is aktívan dolgozott a körülményekhez képest, min-

denben támogatott. A foglalkozások sokrétűek, változatosak voltak, még a rendkívüli szünet 

ellenére is, hozzá járultak a pedagógusok szakmai munkájának fejlődéséhez. A tervezett foglal-

kozásaink 3 alkalom kivételével megvalósultak. Az elkövetkezendő nevelési névben a hagyomá-

nyainkat igyekszünk megőrizni, az intézmény dolgozóinak sport iránti érdeklődését a továbbiak-

ban is szeretnénk felkelteni, erősíteni.   

 

 

Karcag, 2021. június 30.                      

 

      Gyulainé Nagy Zsuzsanna 

munkaközösség vezető 
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A tevékenységközpontú szakmai munkaközösség 

munkája 

2020 - 2021-es nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kovácsné Fodor Mónika 

óvodapedagógus,  

szakmai munkaközösség vezető 
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A szakmai munkaközösség tagjai: 

1. Balajtiné Sütő Margit 

2. Dr. Kozákné Győző Erika 

3. Földi - Nagy Anna 

4. Galsi - Nagy Andrea 

5. Horváthné Balogh Barbara 

6. Kapitányné Zsurzsucz Andrea 

7. Kovácsné Fodor Mónika 

8. Kovácsné Lovász Erika 

9. Lázárné Popovics Anikó 

10. Nagyné Pusztai Tünde 

11. Sántháné Karászi Juliánna 

12. Sánta Szilvia 

13. Szabó Lajosné 

14. Szabóné Szentesi Mária 

15. Szentesi Nelli 

16. Tóthné Török Judit 

17. Vadainé Boros Beáta 

 

A szakmai munkaközösség céljainak, feladatainak megvalósulása: 

Célunk: 

- A tevékenységközpontú helyi pedagógiai program hatékony működtetése két tagóvoda 

közös munkája által.  

- SZIM és a Kuthen úti óvoda nevelő és pedagógiai munkájának szakmai, módszertani fej-

lesztése, tartalmi mélyítése.  

- Óvodaközi kapcsolat erősítése, mélyítése a „Komposztünnep” megvalósítása során. 

- Lazító program keretein belül, helyi értékeink felkeresése, nevelő és pedagógiai munkán-

kat segítő tevékenységek kutatása, tapasztalatgyűjtés. 

- Egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása. 

- Témáink, tevékenységeink digitális formában való feldolgozása, élményeink közvetítése, 

közzétételének előkészítése. 

- Zöld jeles napok által gyűjtött tapasztalatok, tevékenységek összegyűjtése, ötletfüzet 

megvalósításának előkészítése. 

 

Feladatunk: 

- Egymástól tanulás, bevált gyakorlatok átadása.  

- Saját élményű munkaformák/bemutató foglalkozások/ lehetőségének megteremtése. 

- Szakmai együttműködés, tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása két tagóvoda között. 

- Digitális tartalmak megismerése és alkalmazása tudásgyarapítás és információ áramlás 

céljából. 

- Programokon, továbbképzéseken való részvétel lehetőség szerinti. 

 

Megvalósulás: 
A kapcsolattartás két óvoda között hatékonynak bizonyult a nevelési év során. Kitűzött céljain-

kat, feladatainkat megvalósítottuk. Mindkét nevelőközösség hatékonyan tudott együtt dolgozni a 

veszélyhelyzet idején, a rendkívüli szünet alatt is.  

Feladataink közül, nagyon lényegesnek ítéltük az egymástól való tanulást, ötletek, tapasztalatok 

átadását. Online sikerült tartani a kapcsolatot, ötleteinket, tapasztalatainkat kicserélni. 

A SZIM óvoda „Komposztünnep” című bemutató foglalkozásán lehetőségünk nyílt a tapasztalat-

szerzésre, módszertani kultúránk gyarapítására. Az online forma több kolléganő részvételét tette 

lehetővé.  
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A „Madarak és fák” napi közös rendezvényünk a veszélyhelyzet miatt, az idei nevelési évben, a 

két nevelőközösség külön, a saját óvodájában valósította meg önállóan összeállított játéktevé-

kenységeken keresztül. A „Hulladékcsökkentés hete” mozgalomhoz csatlakoztunk, amelyet a 

mindkét óvoda megvalósított. Lazító program keretén belül záró foglalkozást tartottunk a Lomb-

korona sétánynál, szenzitív-, közösségépítő játékokkal erősítettük a két közösség kapcsolatát. 

 

Munkatervben tervezett foglalkozások megvalósulása: 

1. Foglalkozás: 2020. szeptember 8. 

Helyszín: Kuthen úti tagóvoda 

Résztvevők száma: 16 fő 

Téma: Éves terv megbeszélése, munkaközösség vezető megválasztása. 

A szakmai közösség tagjainak javaslatai, ötletei alapján közösen összeállítottuk a 2020-21-es 

nevelési év programját. A munkaközösség vezető személyére tett javaslatot, a tagok egyhangúan 

elfogadták. 

2. Foglalkozás: 2020. november 11.   

Résztvevők száma: 6 fő 

Téma: „Komposztünnep” online bemutató foglakozáson való részvétel, megtekintés 

Az őszi Megyei Pedagógiai Napok keretében tartott bemutató foglalkozáson, tapasztalatokat, 

ötleteket szereztünk a komposztálás gyermek közeli megvalósításáról, a SZIM óvoda jól bevált 

gyakorlati módszereiről. 

 

3.  Foglalkozás: 2021. május 5. 

Helyszín: SZIM óvoda, Kuthen úti óvoda – Microsoft Teams értekezlet 

Résztvevők száma: 16 fő 

Téma: „Madarak és Fák napja” – jó gyakorlatunk megvalósításának szervezése, előkészületek 

megbeszélése. A foglalkozáson megbeszéltük a jó gyakorlat formai megvalósításának követel-

ményeit, előkészítettük a két nevelőközösség feladatait. 

4. Foglalkozás: 2021. június 7. 

Helyszín: Lombkorona sétány 

Résztvevők száma: 12 fő 

Téma: Lazító program 

Közösségépítő játékokon keresztül a két óvoda közötti kapcsolat erősödött. Kellemes, jó hangu-

lat alakult ki a tevékenységek során. A helyszín adta lehetőségeket kihasználva különböző játé-

kokkal az óvodaközi kapcsolatot erősítettük és ezzel közös gondolkodást indítva, játékgyűjte-

mény megvalósítását tervezzük.  

 

 

A Kuthen úti óvoda két kolléganőjétől 

búcsúztunk nyugdíjba vonulásuk alkalmá-

ból. 
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A kihirdetett veszélyhelyzetben telefonon és online tartottuk a kapcsolatot, gyűjtöttük össze az 

anyagokat.  

A Pedagógiai Program megvalósításához, a pedagógusok szakmai segítéséhez, milyen mér-

tékben járult hozzá a szakmai munkaközösség éves programja: 

Mindkét tagóvodánk Pedagógiai Programjában, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges 

életmódra nevelésnek, az egészséges életvitel iránti igény kialakításának. A környezetünk meg-

óvása, a környezettudatos életvitel, magatartás iránti igény megalapozása mindennapi feladataink 

egyike. Szakmai munkaközösségünk idei nevelési évre tervezett és megvalósított programjai 

tükrözik elhivatottságunkat ezen a területen. Együttműködésünk hozzájárult szakmai továbbfej-

lődésünkhöz, ismereteink, módszertani kultúránk bővítéséhez. Az egymástól tanulás, bevált ötle-

teink átadása, a későbbiekben segíthetik pedagógiai munkánkat, a színvonalas, élményekben, 

tevékenységekben gazdag óvodai élet biztosítását.  

Városunkba látogatott és betekintést nyerhetett a 

Tevékenységközpontú Program sajátosságaiba 

az óvodalátogatás során az Eötvös Lóránd Tu-

dományi Egyetem Környezeti nevelő szak hall-

gatói és tanárai. Helyi értékeink bemutatása, 

megismertetése volt a cél a nap folyamán. Első-

ként a Bene tanyára látogattunk, ahol a Kecskeri-

puszta élővilágát, szépségét ismerték meg, majd 

a Lombkorona Sétány környezetét, növény és 

állatvilágát figyelték meg, fedezték fel. A város 

hagyományos Hungarikum ételeit-

birkapörköltöt, ferdinándot- kóstoltak, amely 

ízletesnek bizonyult számukra. Szakmai, módszertani példákkal segítettük egymást azzal, hogy 

megmutattuk milyen módon és hogyan tudjuk bemutatni, közelebb hozni a gyermekek számára a 

helyi értékeinket, a puszta élővilágát és a nomád életmódot, amelyet a legjobban a tanya mutatott 

be. Intézmény kiadványaival ajándékoztuk meg őket, így a többi tevékenységterületen folytatott 

magas színvonalú szakmai munkáinkat is megismerhették. 

Munkaközösségi tagok értékelése: 

Szabóné Szentesi Mária - tagóvoda vezetőként segítette a SZIM óvodában megrendezett prog-

ramjaink szervezését, lebonyolítását. 

Balajtiné Sütő Margit- tagóvoda vezetőként segítette a Kuthen úti óvodában tartott foglalkozások 

szervezését. 

Kapitányné Zsurzsucz Andrea, Földi- Nagy Anna, Galsi-Nagy Andrea, Dr. Kozákné Győző Eri-

ka, Vadainé Boros Beáta, Nagyné Pusztai Tünde, Kovácsné Lovász Erika, Sántáné Karászi 

Juliánna, Sánta Szilvia, Tóthné Török Judit, Kovácsné Fodor Mónika, Szentesi Nelli, Horváthné 
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Balogh Barbara, - ötleteikkel, együttműködésükkel, mindig pozitív hozzáállásukkal segítették a 

munkaközösség munkatervi feladatainak megvalósítását. 

Lázárné Popovics Anikó – óvodapedagógus a nevelési év közben kapcsolódott be munkaközös-

ségünkbe, aki a „Madarak és Fák napja” jó gyakorlat megvalósításban nagy szerepet vállalt, be-

kapcsolódott a szervezésbe, az előkészületekbe és saját ötletekkel színesítette a programot. 

További tervek, javaslatok: 

A SZIM óvodában a Komposztünnep hagyománnyá tétele.  

Aktív, közös együttműködés megtartása a SZIM és Kuthen úti óvodák nevelőközössége között. 

Programsajátossághoz kapcsolódó játékgyűjtemény megvalósítása.  

 

Karcag, 2021. július 9. 

 

 

Kovácsné Fodor Mónika 

szakmai munkaközösség vezető 
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Vezetői szakmai munkaközösség 
 

2020/2021-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. Nagy Tiborné 
Székhely, 

Táncsics krt. 17. 

Pedagógiai intézményvezető helyet-

tes 

3. Rauschenberger Gáborné 
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 helyet-

tes, 

Szakmai munkaközösség vezető 

11. Harsányiné szabó Ilona 
Zöldfa úti óvoda, 

Zöldfa u. 32. 
Tagóvoda vezető 

 

2. Szakmai munkaközösség célja a 2020-2021-es nevelési évben: 

 OH Bázisintézményi feladatok ellátásának segítése, koordinálása. 

  EFOP 3.1.3 pályázatok támogatása. 

 Az intézmény stratégiai dokumentumainak áttekintése, szükség szerinti módosítása. 

 A vezetői tematikus ellenőrzés szempontsorainak, dokumentumainak áttekintése, szükség 

szerinti módosítása 

 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 segítség-

nyújtás. 

 Együttműködés partnereinkkel óvodánk pozitív megítélése érdekében. 

 

     2.1 Szakmai munkaközösség feladata a 2020-2021-es 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. 
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3. Munkaközösségi foglalkozások megvalósulása: 

Ssz. 

A szakmai munkaközös-

ségi foglalkozások idő-

pontja 

A szakmai munkaközösségi foglalkozások 

témája  

A szakmai munkaközösségi 

foglalkozást vezeti 

1. 2020.09.07. 

Szakmai munkaközösség megalakulása, 

szakmai munkaközösség vezető megválasz-

tása, éves szakmai munkaterv összeállítása 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

11 fő munkaközösségi tag részvételével valósult meg a foglakozásunk.  

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

tuk és elfogadtuk az éves munkatervet. Az alakuló értekezleten valamennyi munkaközösségi tag jelen volt. 

2. 2020.09.10 

Szakmai Tanévnyitó Konferencián való 

részvétel „Hétköznapi hősök nevelése az 

óvodában: A szociális vállalkozó képesség 

fejlesztése játékosan” 

Gulyás Ferencné 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A konferencia megnyitását követően Dr. habil Hercz Mária egyetemi docens ELTE TOKelőadását hallgatta meg 

Gulyás Ferencné intézményvezető asszonyunk. A konferencián a járványügyi helyzet miatt több munkaközösségi 

tag nem vett részt, ebből kifolyólag a tanévnyitó konferencián 1 fő szakmai munkaközösségi tag volt jelen. 

3. 2020.09.14. Online bázisintézményi igazgatói értekezlet 
Gulyás Ferencné 

Romhányi Sándorné 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Az online értekezleten a pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételéről esett szól, majd a szaktanácsadók 2020 

évi munkáját mutatták be. Rálátást kaptak a 2021 évi minősítési eljárás adataira, valamint a 2021. évi tanfelügyeleti 

terv adataira, azegészségügyi veszélyhelyzeti intézkedésekre, melyek a minősítések és a pedagógiai-szakmai ellen-

őrzések megvalósítását érintették. Az előadásban szó esett a 

végzettség nélküli iskolaelhagyásról –lemorzsolódásról, a tankötelezettség teljesítéséről, azegyéni munkarend enge-

délyezéséről, valamint a bázisintézményi hálózatról. Az online konferencián 2 fő szakmai munkaközösségi tag volt 

jelen. 

 2. Éves munkaterv összeállítása 

4. 2020. 10. 16. 
Egy csepp Alapítvány online konferencia 

(diabetológia témakör) 
Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A konferencia célja a cukorbetegség megismerése, valamint a diabétesszel élő gyerekek elfogadása és segítésének 

lehetőségeinek feltérképezése, megismerése az óvodákban. A diabetológus orvos előadásából megtudhattuk miben 

különbözik az egyes és a kettestípusú cukorbetegség, milyen tünetek utalnak rá. Az előadás gyakorlati példákon 

keresztül érzékeltette milyenek a cukorbeteg gyerekek mindennapjai és mi pedagógusok hogyan tudjuk Őket segíte-

ni a hétköznapokban. Az online konferencián a szakmai munkaközösség valamennyi tagja bejelentkezett. 

5. 
2020. október 

. 

A vezetői tematikus ellenőrzés szempontso-

rainak áttekintése 
Kunné Nánási Mónika, 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A belső ellenőrzési csoport elkezdte kidolgozni a szempontsorokat, de a kialakult járványügyi helyzet miatt nem lett 

véglegesítve. 

6. 
2020. október 

 

A gyermekek egyéni, mérő, értékelő, fejlesz-

tő lapjának csoportonkénti összesítésére való 

felkészülés. Bevezetésének támogatása. 

Gulyás Ferencné, 

Kunné Nánási Mónika, 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Ezt a témát ebben a nevelési évben nem tekintettük át. A következő nevelési év feladatai között fog megjelenni. 

7. 
2020. november 09- nov-

ember13. 

Bekapcsolódás az 

OH-Szolnoki POK által szervezett Őszi 

Pedagógiai Napok programsorozataiba. 

Kunné Nánási Mónika, Gu-

lyás Ferencné 
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A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

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

digitalizáció volt. 

Ősszel 2 bemutató foglakozás valósult meg a SZIM és a székhely óvodánkban. A székhely óvodánkban műhelybe-

szélgetés keretében nyertek betekintést a résztvevők a Madarász Imre Egyesített Óvoda, közösségi hálón működte-

tett online csoportjának működtetésébe. A program alkalmával bemutatásra került a csoport létrehozásának, működ-

tetésének metódusa, valamint céljának és feladatának megvalósulása számadatok és visszajelzések alapján, továbbá 

a csoport további működtetésére vonatkozó elképzelések. A SZIM óvodánkban PPT előadás formájában mutattuk 

be, hogy az elmúlt 3 évben hogyan valósult meg óvodánkban a komposztünnep. Az őszi programsorozat előadásaiba 

valamennyi munkaközösségi tag bekapcsolódott. 

8. 2020.10.27. 
Intézményünk névadójának 26. évfordulójá-

ról való megemlékezés 
Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A szakmai munkaközösség tagjaival minden évben ellátogatunk Imre napkor intézményünk névadójának síremléké-

hez. Ebben a nevelési évben intézményvezető asszony és általános intézményvezető helyettes helyezték el az intéz-

mény koszorúját Madarász Imre sírjánál. A koszorúzáson 2 munkaközösségi tag volt jelen. 

9. 2020.11.21. 

A Gyermekünk Mosolya – Egészséges 

Gyermekekért Alapítvány által szervezett 

OVI-GÁLA rendezvény szervezési felada-

tainak önkéntes segítése. 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

Ezt a rendezvényünket a kialakult járványügyi helyzet miatt ebben a nevelési évben sajnos nem valósult meg. 

10. 
2020. szeptember - 2021. 

május 

Szakmai konferenciákon való online rész-

vétel 
Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A kialakult járványügyi helyzet ellenére ebben a nevelési évben is próbált a vezetői munkaközösség az online meg-

szervezésre került szakmai konferenciákon részt venni.  

11. 2021.03.12. 
A Március 15. alkalmából intézményi 

koszorú elhelyezése a Petőfi szobornál. 
Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A városi ünnepség a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem lett megtartva. Intézményünk koszorúját a Petőfi szobor-

nál Gulyás Ferencné intézményvezető asszony és Kunné Nánási Mónika intézményvezető helyettes helyezték el. 

12.. 2021. március 

Aprólábak Gyermektánc Gála intézményi 

rendezvény szervezési feladatainak elosz-

tása 

Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt az Aprólábak Néptáncgála intézményi rendezvényünk nem valósulhatott meg 

ebben a nevelési évben. 

13. 2021. március 
KTTT - Szakmai fórum megszervezése, 

lebonyolítása 
Kunné Nánási Mónika 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a KTTT Szakmai fórumát nem tudtuk megszervezni. 

14. 2021. április 

Bekapcsolódás az 

OH - Szolnoki POK által szervezett Tava-

szi Pedagógiai Napok programsorozataiba. 

Kunné Nánási Mónika 
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A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A tavaszi Pedagógiai Napok idejére tervezett jó gyakorlataink bemutatását a járványügyi helyzetre való tekintettel 

szintén online formában valósítottuk meg. A jó gyakorlatok bemutatására a Csokonai, Jókai, Kuthen, SZIM vala-

mint a Táncsics 19-es óvodában került sor Microsoft Teams alkalmazást használva. 

A programok iránt igen nagy volt az érdeklődés, sok pozitív visszajelzést kaptunk az elégedettségi kérdőívek kitöl-

tése által. Az előadásokon valamennyi munkaközösségi tag online jelen volt. 

15. 2021. június 
Éves programok értékelése, 

Lazító program szervezése 
Gulyás Ferencné 

A téma feldolgozásában közreműködők, meghívott vendégek: 

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a vezetői szakmai munkaközösség online formában tartotta ebben a nevelési év-

ben végig a kapcsolatot. A tavaszra tervezett foglalkozásokat nem tudtuk megvalósulni, Az enyhítéseknek köszön-

hetően a nevelési év végére tervezett lazító programot Gulyás Ferencné intézményvezető asszony szervezte meg 

sem került, melynek helyszíne a NIMRÓD étterem volt. A kellemes beszélgetésen valamennyi munkaközösségi tag 

jelen volt. 

 

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 megva-

lósítani.Az ősz folyamán az intézményi rendezvények magas szakmai színvonalon történő megvaló-

sulásához hozzájárulta munkaközösségi tagok nyitottsága, érdeklődése, elhivatottsága az 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 2021. július 08. 

 

             Kunné Nánási Mónika           

           Szakmai munkaközösség vezető 
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MESEVARÁZS MUNKAKÖZÖSSÉG 

Éves terve 

2020 / 2021 

 

 

 

 

Készítette: H. Tóth Jánosné 

   Munkaközösség vezető 
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Mesevarázs Munkaközösség névsora 

Rauschenberger Gáborné 

Csokonai úti óvoda 

Nagyné Pusztai Tünde 

Kuthen úti óvoda 

Kovácsné Lovász Erika 

Kuthen úti óvoda 

Galsi- Nagy Andrea 

Kuthen úti óvoda 

Molnárné Győri Erika 

Jókai úti óvoda 

Farkas Jánosné 

Kinizsi úti óvoda 

Szendrei Mária 

Kinizsi úti óvoda 

Csapóné Horváth Mariann 

Zöldfa úti óvoda 

Gyökeres Éva 

Takács Péter úti óvoda 

Szele Éva 

Takács Péter úti óvoda 

H. Tóth Jánosné 

Csokonai úti óvoda 

 

"A mese az örök, mindegy, hogy mi a technikai körítés. Mindegy, hogy a gyerek számítógépe-

zik, mert a kíváncsiság, ami gyerekké teszi, az megmarad.” Csukás István 

 

A Mesevarázs munkaközösségnek, olyan terv összeállítása volt a cél, melyet mindenki, tud tá-

mogatni, amely feltételezi valamilyen módon a maradandó produktum létrehozását. 

 

Olyan interaktív mese délelőtt felkínálása volt a cél, mely a "Túl az Óperencián" nevet viseli, 

annak sikeres megszervezése, a város nagycsoportosait érinti. 

Az éves munkavégzés értékelése, szabadidős tevékenység megszervezése.  

 

A tervezett bemutató foglalkozás sikeres, tartalmas megvalósítása, pedagógiai, módszertani érté-

kek, nevelő munkánkba való átültetése. ( Elmaradt) 

 

Feladata: 

 

Olyan lehetőségek összegyűjtése, mely digitális formában segítheti munkánkat, élményt nyújtva 

a gyermekeknek. 
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A Mesevarázs tagjai közötti létrehozott internetes kapcsolat további folytatása, mely az év nagy 

részében csak így tudott működni.  

A „Túl az Óperencián” c. interaktív mese délelőtt hatodik alkalommal való megszervezése, él-

mény, öröm és tapasztalatszerzés biztosítása a város iskolába készülő gyermekei számára.  (8-10 

fő óvodánként) Mely kiegészült más életkorú gyermekek bevonásával is néhány óvodában.                                  

A munka összehangolása a gyermekeket felkészítő óvodapedagógusokkal. 

Az éves munka megszervezése, programok összehangolása, próbák biztosítása. 
 

Mesevarázs munkaközösség 

2020/2021 tanév programja 

 
Ssz Tervezett tevékenységek 

Programok megnevezése 

Helyszín 

Időpont 

„Amit szeretnénk elér-

ni” 

Felelős 

1. Alakuló foglalkozás 

 

A Munkaközösség vezető szemé-

lyének megválasztása 

Éves program összeállítása 

 

(Megvalósult) 

 

2020. Szeptember. 03. 

 

Csokonai u óvoda 

A közösség által javasolt, 

elfogadható, és megvaló-

sítható program összeállí-

tása. 

 

Feladatok érdeklődésnek, 

irányultságnak megfelelő 

elosztása. 

 

 

 

 

 

H. Tóth Jánosné 

2. A felújított Zöldfa úti óvoda 

megtekintése, helyben munkakö-

zösségi foglalkozás szervezése. 

Videó anyag feldolgozása: 

 - tervek készítése  

(Megvalósult interneten) 

2020. október 

Zöldfa úti óvoda 

 

 

Annak megbeszélése, 

hogy ki mit és milyen 

tevékenységben tudja 

kivenni részét, tartalmá-

ban bővíteni a mese fel-

dolgozást. 

Munkaközösség 

tagjai 

3. Az elkészült tervek megvalósí-

tása, szervezett keretek között. 

2020. November, Dec-

ember. 

Csokonai úti óvoda 

A megbeszélt technikák, 

módszerek, eszközök, 

díszletek segítségével, a 

mese elkészítése, megva-

lósítása.  

Munkaközösség 

tagjai 

4. A városi rendezvényt megelőző 

időszak a körültekintő felkészü-

lést foglalja magába. 

 

2021. 

 

Január, Február 

Csokonai úti óvoda 

A feladatok elosztása, 

próbák beütemezése, 

próbák, eszközök, kellé-

kek, díszletek készítése. 

Munkaközösség 

tagjai 

 

 

5. Ebben a tanévben hatodik alka-

lommal rendezzük meg az  

"Túl az Óperencián” című 

nagycsoportos óvodásoknak 

szervezett játékos mese délelőt-

töt. 

 

(Megvalósult, helyszín    válto-

zott) 

     2021. Március Áp-

rilis 

 

Déryné kulturális Tu-

risztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár 

 

Ifjúsági Ház 

"A tarka-barka percek-

hez" kapcsolódóan fel-

dolgozott mese lesz a 

"Túl az Óperencián" elne-

vezésű játékos délelőtt 

meséje. 

 

Az elmúlt időszak tapasz-

talatait ebben az évben is 

igyekszünk beépíteni 

munkánkba. 

 

Munkaközösség 

tagjai 
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6. Bemutató foglalkozás a 

"Mesetarisznya" tehetség mű-

helyben 

(Elmaradt) 

2021. 

Március 

Zöldfa úti óvoda             

A munkaközösség szak-

mai, módszertani, bete-

kintés nyer kolleganő 

munkájába, a bemutató 

foglalkozás által.  

Csapóné Horváth 

Mariann 

6. Az éves munkavégzés értékelé-

se 

Szabadidős tevékenység 

 

( Megvalósult) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csokonai úti óvoda, 

2021. május- június 

 

 

2021. június. 

Megelégedéssel, örömmel 

zárni a tanévet. 

Kitűzött célok, feladatok 

megvalósulásáról beszá-

moló készítés. 

A következő évi feladatok 

meghatározása.   

 

Szalonnasütés, közös 

program szervezése 

H. Tóth Jánosn 

Munkaközösség 

tagjai 

 

Éves értékelés 

 

A 2020/2021 tanév nagyon kevés lehetőséget hagyott a személyes találkozásra. Igazából csak a 

tanév kezdés, és a tanév zárása volt, amit együtt tölthettünk.  

Munkaközösségünk ennek ellenére nagyon aktívan dolgozott. a kitűzött célok, feladatok igye-

keztünk megvalósítani.. A foglalkozásokon a kolleganők igyekeztek részt venni, ötleteikkel, kre-

atív gondolataikkal, egy-egy területhez való, nagyobb hozzáértésükkel gazdagítani. 

 Az interneten való kapcsolattartás, a programok megbeszéléséhez, megfelelő volt. Több alka-

lommal, külön foglalkozás tartása nélkül, segítette a csoporton belüli kérdések, gondolatok meg-

beszélését. Ez nagyon hatékonynak bizonyult, hisz többek között, gyors döntéseket tett lehetővé. 

A Mesevarázs tagjai nagyon rugalmasan álltak a feladatok elosztásához, vállalásaikkal a legjobb 

mértéken gazdagították a kitűzött programokat, feladatokat. 

A Pedagógia Programban lejegyzett gondolatoknak eleget téve, munkaközösségünk élményszerű 

programokkal, változatos feladatokkal, sok-sok játékossággal, gyermekek általi mese előadással 

és az óvó nénik által digitális technikával elkészített mesével tette színesebbé, változatosabbá, 

módszertanilag is gazdagabbá, a gyermekek életét. Mindezzel hozzájárultunk a gyermekek ér-

zelmi, erkölcsi, anyanyelvi neveléséhez, helyet kapott a művészeti nevelés, lehetőségük volt a 

megfelelő kapcsolattartásra, együttműködő képességük, akarati tulajdonságaik, értelmi képessé-

geik fejlődhettek. 

Minden dokumentáció, PPT csatolva van a beszámolóhoz, melyek bizonyítják, hogy a kollega-

nők sok energiát, időt, szellemi tudást, változatos megoldásokat alkalmaztak, hogy a vállalt fel-

adataikat, a legjobb tudásuk, és elhivatottságainak megfelelően végezzék el. 

Mindenki sokat tett a kitűzött célokért. Akik PPT készítettek, akik szerepeltek a mesében, akik 

az óvodájukban, vagy csoportjukban összehangolták a mese délelőttöt, azt levezették, egyszóval, 

mindannyian kivettük részünket, hogy   munkaközösségünk, sikeres legyen. 

Gyökeres Éva kolleganőnk digitális technikával alkotta meg az első közös mesénket, melyet 

mindenki nagy örömmel és megelégedéssel fogadott. 

 A „Mesetarisznya” tehetség műhely bemutató foglalkozására nem került sor, de elkészült a 

Munkaközösség „Jó gyakorlata”. 

 

A tanév zárása, az elmúlt időszak értékelése, júniusban személyes találkozás keretében szintén 

megtörtént.  
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  A Mesevarázs munkaközösséget 20 évvel ezelőtt indítottuk útjára, és azóta nagyon változatos 

és hosszú utat jártunk be. Összesen 21 tagja volt, többen elköltöztek, két kolleganőnk, akik alapí-

tó tagok voltak, sajnos már nincsenek közöttünk, néhányan másik munkaközösségbe mentek. 

Van, aki nyugdíjas lett, de négyen együtt vagyunk a kezdetektől. Négyen, tízen pár év óta csatla-

koztak hozzánk, mások pedig hosszú évek óta, a munkaközösség tagjai. 

   Nagyon jó volt együtt, hiszen mint egy kis család, olyanok voltunk egymásnak. Aki itt tényke-

dett, azért volt velünk, mert szerette a mesét, szeretett játszani, szeretet dolgozni, (Volt, hogy 28 

jelenléti ív volt kitöltve) szeretett nevetni, szerette a felhőtlen jó kedvet, mely mind végig ural-

kodott közöttünk. Szerette a kihívásokat, mert abból bizony volt bőven, de örömünkre mindig 

sikeresen zártuk a tanévet.  

 Az évvégi utolsó együttlétünk, a tanév értékelése mellett a búcsú pillanatai is voltak. 40 év telt 

el az óvodapedagógusi pályán, amit egy óvodában, a Csokonai úti óvoda falai között töltöttem. 

Ebből 20 év a Mesevarázs munkaközösség kötelékében. 

Ez az alkalom pedig újra azt bizonyította, hogy ez a közösség milyen nagyszerű emberekből áll. 

Együttlétünk, számomra egyszere volt szomorú és vidám, felejthetetlen és megható, varázslatos, 

mint az eltelt 20 év a Mesevarázs bűvkörében. 

 

Nagyné Pusztai Tünde kolleganő és a jelenlévők egy olyan hangulatos délutánra hívtak meg, 

mely a ’Mesevarázs Presszóban” zajlott. 

 Ez az esemény volt a MEGLEPETÉS, ATITOK, AZ EMLÉKEZÉS. 

Olyan csodában volt részem Tündike ötletei, kreatív megvalósításai alapján, Rauschenberger 

Gáborné Rózsika segítsége és a többiek részvételével, ami mindannyiunk számára lehetővé tette 

az emlékezést, folyamatosan újabb és újabb titkok tárultak fel, ami még inkább fokozta a délután 

hangulatát, és meglepetések sora tette felejthetetlenné együtt létünket. 

A meglepetés nagyszerű érzéseket generált a szívemben.  Ilyen búcsú keveseknek adatik meg, 

amiért nagyon, de nagyon, hálás vagyok. Szeretetről, megbecsülésről, kedvességről, figyelmes-

ségről tettek tanúbizonyságot a lányok.   

A meghívó utolsó gondolatai ezek voltak: „Tegyük emlékezetessé búcsúját, hogy boldogan zár-

hassa munkáját!” 
Ez a gondolat célba ért. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben a Munkaközösségben dolgozhat-

tam, ilyen emberekkel, ilyen kollegákkal. Kívánom, hogy ez a kis csapat ilyen csodákat létre-

hozva, még nagyon sokáig munkálkodjon, alkosson együtt. 

 

 

                                                                           H. Tóth Jánosné 

                                                                                             Volt munkaközösség vezető 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBORI BESZÁMOLÓK 
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„Egy hét a környezetünk védelméért” program  

beszámoló 

 

 

2021. július 5 - július 9-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Készítette:  

                                                                                     Andrási Tiborné 
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„Egy hét a környezetünk védelméért!” program megvalósításáról 

 

A tábort a Zöldfa úti tagóvodában 2021. július 5. és július 9. között valósítottuk meg, 22 gyer-

mek részvételével. A programba azok a gyermekek kapcsolódtak be, akik az óvodájukban termé-

szetismereti tehetségműhelybe járnak, fokozottan érdeklődnek a természet iránt és szeretnek két 

keréken kerékpározni. 

A gyermekek az intézményünk 6 tagintézményéből vettek részt. 

Az élményekben gazdag programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában 5 óvo-

dapedagógus vett részt, munkánkat 1 dajka néni és 1 rehabilitációs munkatárs segítette. Naponta 

6 órában 2 diák diákmunka 1 diák közösségi szolgálat keretében kapcsolódott be a programunk-

ba és segített a kerékpáros programok során a balesetmentes közlekedésben.  

Óvodapedagógusok: 

 Andrási Tiborné 

 Kovácsné Fodor Mónika 

 Csapóné Horváth Marianna 

 Gyökeres Éva 

  

Dajka 

 Varga Ibolya 

 Bojtiné Péntek Ildikó 

Diákmunka keretében tevékenykedett: 

 Kovács Lajos 

 Gulybán Dániel 

 

Közösségi szolgálat keretében dolgozott:  

 Magyar Márton 

 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 magatar-

tását, környezeti kultúráját. A helyszíni megfigyelések során felkeltsük óvodásaink ér-

deklődését a természet iránt, bővítsük a környezetvédelmi -, természetvédelmi tapasztala-

tokat, ismereteket.  

 Közlekedési kultúra fejlesztése, a biztonságos kerékpáros közlekedés megalapozása, 

megerősítése. 

 

Feladatunkat előre megtervezett programterv alapján végeztük. A délelőttök során érdekes ter-

mészettudományos kísérletek bemutatását, próbákat, interaktív játékokat, élményszerző kirándu-

lásokat, kerékpáros ügyességi vetélkedőt, szerveztünk az óvoda udvarán és a természeti értékeket 

képviselő területekre. 
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A délutánt folyamán játékos tevékenységeken keresztül feldolgoztuk a nap élményeit, tapasztala-

tait kézműves foglalkozásokat vezettünk.  

Az első napokon az óvoda közelében, majd egyre távolabb, egyre bonyolultabb és forgalmasabb 

útszakaszokon kerékpároztunk a fokozatosság elvét szem előtt tartva. 

A gyermekeket 5 csapatba osztottuk.  

Ezzel az volt a célunk: 

 A gyermekeket minél jobban megismerjük, legyen számukra egy óvodapedagógus, aki-

hez 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 figyelem-

be vétele. 

 A különböző óvodákból érkező gyermekek között a társas kapcsolatok alakítása, mélyíté-

se 

 Együttműködési készség alakítása 

 A gyermekek gondozása során, hogy minden gyermek megfelelő ellátást kapjanak: nap-

tejjel, kullancsriasztóval való lekezelés. 

A tábort megelőzően a táborban résztvevő kollégákkal összeállítottuk az egy hetes tábori prog-

ramot, melyről szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket a kirándulás helyszíneiről, 

tevékenységeiről, a táborban kialakításra kerülő szokásokról, szabályokról. A kirándulás hely-

színeit bejártuk, hogy megismerkedjen mindenki a terepviszonyokkal, felfedezési lehetőségek-

kel, esetleges veszélyforrásokkal, útviszonyokkal.  

2021. 07. 05. (hétfő) 

A táborban 22 gyermek vett részt, akik biztonságosan tudnak kerékpározni és érdeklődnek a 

természet iránt. Első nap reggelén a gyermekek bátortalanul lépték át az óvoda kapuját, majd 

szocializációs, kapcsolatteremtő játékokon keresztül ismerkedtek meg velünk és a táborozó kis 

társaikkal. Öt csapatot alakítottunk ki, melyeket vidám állatnevekkel neveztük el. A kis táboro-

zók megismerkedtek az óvoda épületével, helyiségeivel, közösen szabályokat alakítottunk ki, 

amely szükséges a biztonságos táborozáshoz, kerékpározáshoz. A délelőtt folyamán kerékpáros 

ügyességi pályát építettünk a gyerekeknek, ahol felmérhettük, hogy ki milyen biztonságosan tud 

kerékpározni, amely a későbbiekben meghatározza az élményszerzés helyszíneinek megközelíté-

sét. A gyerekek nagy élménnyel, vidáman kerékpároztak, azt tapasztaltuk, hogy mindenki jól tud 

kerékpározni, jól értik a feladatokat, képesek egymásra figyelni a szabályokat betartani. A nagy 

meleg elöl az óvoda árnyékba húzodtunk, ahol biztosítottuk a szabad játékot, a további ismerke-

dést, baráti kapcsolatok alakulását. A délutáni játékkavalkádban mozgásos szabályjátékokon 

keresztül fokoztuk egymás megismerését, az összetartozás érzését. A fokozatosság elvét szem 

előtt tartva a közeli földbe vájt kunyhóhoz kerékpároztunk el, ami csodaként hatott a gyermekek-

re.  

Az érdeklődés felkeltése érdekében gondolkodtató kérdéseket tettük fel, amely megismerési vá-

gyukat fokozta. Nagy öröm volt számunkra, hogy az ott élő néni megengedte, hogy megtekint-

sük belülről is a földbe vájt kunyhót, ahol megtapasztalhatták a gyermekek, hogy a régmúlt idő-

ben az emberek milyen tudatosan tudtak élni a természet adta lehetőségekkel.  
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Érzékelhették, hogy a földbe vájt házban mennyivel hűvösebb van, nincs szükség hűtésre. Meg-

ismerkedhettek a régi idők sajátos építészetével, hogyan használta fel a természeti javakat az 

ember. Az uzsonnánkat az árnyékot adó fa alatt fogyasztottunk el, ami szintén újdonság volt a 

számukra. A táborba visszaérkezve már várták a szülők a gyermekeiket, akik rögtön boldogan 

meséltek élményeikről. 

2021. 07. 06. (kedd) 

A kerékpártúrát a tervezettekhez képest korábban kezdtük a nagy melegre való tekintettel, az 

UVB sugárzás elkerülése végett. Nagy hangsúlyt fektettünk a mai napon is, hogy a gyermekek 

bőrét védjük a napsugárzástól, ezért mindenkit naptejjel és kullancsriasztóval kezeltünk a túrák 

előtt. Tudatosan figyeltünk, hogy a gyermekek megfelelő mennyiségű folyadékhoz jussanak a 

túrák alatt. A nagy melegben a fokozatosság elvét szem előtt tartva a túlterhelés megelőzése ér-

dekében több pihenőt és folyadékpótlást iktattunk be. A rendszeres, tudatos odafigyelés által a 

gyermekek elsajátították, hogy az erős napsugárzás ellen naptejjel, sapkával, megfelelő mennyi-

ségű folyadékkal kell védekezni, ezzel alakítottuk az egészségtudatos magatartásukat is. A ke-

rékpártúránk úti célja egy közelben lévő tanya volt. A tanya felfedezését érzékenyítő játékokkal 

kezdtük, amely segítette az élmények befogadását, az érzelmi ráhangolódást. Megismerkedhettek 

testközelből háziállatokkal, lámával és gyapjas jakkal, amely nagy élményt jelentett a gyermekek 

számára. Nagy meglepetés volt számunkra, hogy több gyermeknél tapasztaltuk, hogy az állatok 

sajátos szagát nagyon nehezen viselték, a tapintásuktól idegenkedtek. Sok bátorítást, motivációt, 

magyarázatot igényeltek az állatok sajátosságainak elfogadásához. A tízórait egy árnyékos titkos 

ösvényen fogyasztottuk el, amely újdonság volt a gyermekek számára. Elsajátították, hogy ho-

gyan kell a természetben is kultúráltan étkezni, ügyelni környezetük tisztaságára, rendezettségé-

re, érintettlenségére. Az óvodába visszatérve nagy meglepetés fogadott bennünket egy a fészké-

ből kiesett kuvik fióka. Ez egy igazi problémaszituációs helyzet volt számukra: hogyan, milyen 

szakemberek segítségével lehet segíteni, megmenteni a bajba került madarat. Felvettük a kapcso-

latot a természetvédelmi őrrel, aki a gyermekek számára hiteles információkat nyújtott a bagoly 

életéről, életmódjáról, hogyan vigyázzunk a bagolyra addig, amíg nem érkezik meg a segítség. A 

gyermekek állatok iránti szeretete, tisztelete, védelmük iránti igényük fokozódott. 

„Természetkressz” történeten keresztül megismerkedtek a  kis táborozók a természet megfigye-

léséhez szükséges szokásokkal, viselkedési módokkal, amelyeket a későbbi túrákon alkalmazni 

tudnak. A gyógynövénykert lehetőséget teremtett arra, hogy a gyermekek megfigyeljék, hogy a 

növények hogyan vonzzák a rovarok sokaságát. Megismerték a rovarok sokszínűségét, közben a 

természetre figyel magatartásuk fokozódott. Ebédig biztosítottuk a szabad játék lehetőségét, 

közben több kézműves lehetőséget kínáltunk fel számukra. Barátságkarkötőt készítettünk, ezzel 

az összetartozás érzését fokoztuk. Origami technikával fényképezőgépet hajtogattunk, melyeket 

a későbbi túrák során használunk a természet szépségeinek felfedeztetésében, a felfedezővágy 

fokozásában.  

A délutáni játékkavalkádunk alatt pókhálót kerestünk, megismertük azok sokszínűségét, majd 

közösségépítő játékként pókháló játékot játszottunk, mellet egy izgalmas szabályjátékkal zár-

tunk. A délutáni kerékpártúránk úti célját módosítottuk a hőségre való tekintettel, hogy a gyer-

mekek a lehető legkevesebb időt töltsenek a napon.  A közeli kiserdőbe látogattunk el, ahol al-

kalmazták a délelőtt megszerzett ismereteket, felhasználták az eszközöket. Érzékenyítő játéko-

kon keresztül fedezték fel a természet hangjait, hangulatát, mely magával ragadta a gyermekeket. 
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Problémaszituációs helyzetek teremtésével, gondolkodásra késztető kérdésekkel az élő és élette-

len környezeti tényezők közötti összefüggéseket fedeztek fel a gyermekek, ezáltal ökológiai 

szemléletük formálódott. Természetismereti játékokon keresztül, a természet kincseivel alkottak, 

karkötőt készítettek. Visszatekintve a gyermekek nagyon sok élményhez jutottak, ismereteik 

gazdagodtak, természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyuk fokozódott, mely reméljük beépül 

személyiségükbe.  

2021. 07. 07. (szerda) 

A reggeli gyülekezőt követően a gyermekeket naptejjel és szúnyogriasztóval lekentük, közösen 

összekészítettük a kiránduláshoz szükséges eszközöket, ellenőriztük a hátizsákok tartalmát, 

megbeszéltük a közlekedési szabályokat. Felvettük a láthatósági mellényeket a biztonságos köz-

lekedés érdekében. A kerékpárokkal elindultunk a "Lombkorona sétányhoz". Az úton nagyon 

fegyelmezetten, a felnőttek instrukcióit követve közlekedtek a gyermekek.  

Miután megérkeztünk a fák árnyékában elfogyasztottuk a tízórait, az otthonról hozott csemegét. 

Nagy gondot fordítottunk, hogy a gyermekek megfelelő mennyiségű táplálékhoz és folyadékhoz 

jussanak.  

„Mit üzen a természet?” játékon keresztül elevenítettük fel a gyermekekkel, hogyan kell vendég-

ként viselkedni a természetben, mire kell ügyelni, hogyan nem zavarjuk meg a természet nyu-

galmát.  

A Lombkorona sétány bejáratát átlépve boldogan hallottuk, ahogyan a gyermekek rácsodálkoz-

nak az elénk táruló erdő szépségére. 

Esőűző játékon keresztül: érzelmileg ráhangolódtunk az élmények befogadására. Vakkaraván 

játékkal, mint vendég érkeztünk meg a sétányra, a gyermekek közben átszellemültek, eggyé vál-

tak a természettel. Nyitottakká váltak az élmények befogadására. Megfigyeltük, és megneveztük 

az ott élő madarak hangját, melyek körül vesznek bennünket. A gyermekek izgatottan vettek 

részt a felfedezésben, problémahelyzetek megoldásában. Észrevették a fa törzsén a gombákat, 

keresték a természeti kincseket, gyűjtögettek, ha számukra érdekes dolgot fedeztek fel megosz-

tották a kis közösségünkkel. A Lombkorona sétányon ismerkedtek a lombkorona szintjével a fák 

kérgével, leveleivel, figyelték a beszűrődő nap sugarait, felfedezték a fakopáncsok odúját. A 

rendelkezésre álló játékeszközöket kipróbálták, ezáltal szemléletessé vált számukra az állatok 

életmódja, újabb ismeretekkel gazdagodtak. A felfedezésre szánt időnket meghatározta, lerövidí-

tette az időjárás, szem előtt tartottuk a gyermekek napsugárzástól való védelmét. A kirándulás 

végét egy közös alkotással, land-art kép készítésével zártuk le, így a természet kincseiből készí-

tett alkotással nyomot hagytunk magunk után, melyet az utánunk érkezők is megcsodálhattak.  

A felfedezéseket a táborban folytattuk a fák árnyékában.  

Több állomást alakítottunk ki, melyeket a gyermekek forgószínpad szerűen próbálhattak ki: ma-

dáritató-lepkeitató készítés; pók csapdája, pókháló játék; hangyaösvény-illat követése; rovar-

csapda, fákon, bokrokon élő rovarok megfigyelése; madárles játék. A természetismereti játéko-

kon keresztül újabb ismereteket szereztek, fejlődtek érzékszerveik, mozgáskoordinációjuk, ter-

mészetre figyelő magatartásuk, tapasztalatot gyűjthettek, hogy hogyan lehet megfigyeléseket 

végezni, hogyan lehet segíteni ezeket az állatokat segíteni ebben a nagy melegben.  

Ebéd után délutáni játékkavalkád keretében részt vettünk az Akácliget Fürdőben megrendezett 

„Sportolj velünk” sportágnépszerűsítő programon, ahol több sportágat megismerhettek és kipró-

bálhattak a gyermekek, a végén pedig a kismedencében lubickolhattak, pancsolhattak, hűsölhet-



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

374 

 

tek a gyermekek. Ezen a kerékpár túránkon a szülők is részt vehettek, bekapcsolódhattak a für-

dőben megrendezett programba és betekintést nyerhettek tábori életünkbe.  

2021. 07. 08. (csütörtök) 

A nap úticélja a Zádor-híd és környékének, a puszta, legelő növény- és állatvilágának felfedezé-

se. A gyermekek nagy örömmel indultak a kis kerékpárjaikkal erre a felfedezésre. A várost el-

hagyva tapasztalhatták a puszta illatát, hangjait, érezhették, hogy sokkal erőteljesebben érződik a 

meleg, mint a városban a házak, fák árnyékában. Éltünk a spontán adódó megfigyelési lehető-

séggel, mely ebben az esetben egy nagy tócsa volt, amelyben megfigyelhettük a róka, a borz, a 

madarak lábnyomait. Jó alkalmat teremtett arra, hogy azon gondolkodjanak a gyermekek, miért 

is látunk ennyi állatnyomot egy helyen. Közösen jutottunk arra a megállapításra, hogy az állatok 

is nagyon szomjaznak ebben a nagy hőségben. Több védett madárfajt is megtekintettünk, ami 

nagy élmény volt a gyermekek számára. Megfigyelhették röptüket, hangjukat, hogyan keresik 

táplálékukat.  Az utunkat - érzékelve a fokozódó meleget - félbehagytuk, és visszafordultunk az 

óvoda közelében lévő kiserdőhöz, ahol hűsöltünk elfogyasztottuk a tízórait és gyönyörködtünk 

az erdő nyújtotta szépségben. A gyermekeknek eszükbe jutott az előző napokban játszott játé-

kok, folytatták vizsgálódásaikat, felfedezéseiket. Megtapasztaltuk, hogy szerencsés visszatérni a 

már megismert területekre, mert a gyermekek az ismert környezetben biztonságosan mozognak, 

számukra újabb érdekességeket fedezhetnek fel.  Kis idő elteltével visszatértünk az óvoda biz-

tonságot nyújtó környezetébe, ahol színes tevékenységeket ajánlottunk fel a gyermekeknek elő-

készülve a délutáni programba: méhes dal, méhecske készítése, bogárszemüveg készítése, amivel 

megtapasztalhatták, hogy a rovartok milyen sajátos módon látnak.  

A délutáni programunkon a volt kisóvodásunk édesapja, a MOHOSZ országos elnökségi tagja 

tartott méhészeti bemutatót, melyet egy kisfilm megtekintése előzött meg. A méhész szemléltető 

eszközökön keresztül bemutatta, hogy hogyan készítik a méhek a mézet, a méhcsalád életét, a 

méhek szerepét, fontosságát, mezőgazdaságban elfoglalt helyüket. Szemléletesen mutatta be, 

hogy a parányi méhek nélkül a virágok nem lennének beporozva, ezáltal nem lenne eleségünk, 

ebből a gyermekek láthatták, hogy a méheknek nem csak a mézkészítésben van fontos szerepük, 

hanem hanem a fennmaradás része is. Az ökológiai szemléletük gazdagodott, megtapasztalták, 

hogy minden mindennel összefügg, mindenre és mindenkire szükség van a környezetünkben 

lévő világban.  

A bemutató mézkóstolással zárult.  

2021. 07. 09. (péntek)   

A gyermekek reggel kicsit fáradtan, de annál nagyobb kíváncsisággal érkeztek a táborba. Az 

előzetes tervek szerint az úticélunk a Vadászház lett volna, azonban a nagy meleg miatt úgy dön-

töttünk, hogy az óvoda udvarán valósítjuk meg a záró napot. A reggelt zenés tornával indítottuk, 

hogy bemelegítsük a gyermekek izmait, átsegítsük őket a fáradságukon. A vidám mozgás igazán 

jókedvre derítette őket. A „Lusta Manó” kapcsolaterősítő mozgásos szabályjátékot nagyon élvez-

ték a kis táborozók, nagyon hamar elsajátították a játék szabályát. A fák árnyékában kézműves 

tevékenység keretében méheket, darazsakat, rovarszemüveget készíthettek a gyermekek, közben 

felelevenítették a méhész bemutató során szerzett ismereteket, megosztották egyéni élményeiket, 

apukáktól szerzett tapasztalatokat. 
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Az elkészült rovarszemüveggel fogójátékot játszottunk, melynek során megérezhették, hogy 

mennyivel másabb a rovarok látása, mint az embereké, hogyan tudják érzékelni a mozgó tárgya-

kat repülés közben. 

Tízórait követően az egyik kis táborozónk névnapját ünnepeltük, amely nagyon fontos esemény 

volt a gyermekek számára, fokozta az összetartozás érzését, az egymásra való odafigyelést. 

A délelőtt fénypontját jelentette a vizes játékok az óvoda udvarán. Felhasználtuk az udvar külön-

böző terepviszonyait, a dombon vizes csuszdát alakítottunk ki hatalmas nylon fóliából. Igazi 

élményfürdőt varázsoltunk a gyermekeknek. Önfeledt játék hatotta át a délelőttöt. Vizes aka-

dálypályán vízibombával célba dobtak, vízipisztollyal célba lőttek és egymást is bátran locsol-

hatták. A játék közben rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek a vízről, annak tulajdonságáról. Kezdet-

ben furcsa volt számukra a vizes felületről fűbe lépni, de fokozatosan megszokták, érzékelték, 

hogy azon keresztül biztonságosabb a dombra való feljutás. 

Délután táborzáró táncot lejtettünk, majd elpakoltuk a gyermekekkel közösen a táborban készült 

alkotásokat, emlékeket.  

A program zárásaként „Kis felfedezők” címen interaktív, izgalmas kísérleteket mutattunk be a 

gyermekeknek - oldódás, lávalámpát készítettünk, főtt és nyerstojás viselkedése a vízben-, mely-

nek során keresték az ok-okozati összefüggéseket, felfedezéseket végeztek.  

Az egy hetes program zárásaként emléklapot adtunk át a gyermekeknek, amelyre egy-egy sze-

mélyes üzenetet írtunk búcsúzóul.   

A szülőket a napi kapcsolattartáson felül a létrehozott zárt online csoporton keresztül is tájékoz-

tattuk, fényképek segítségével bepillantást nyertek a tábor mindennapjaiba.  

A szülők folyamatosan és a búcsú pillanataiban boldogan köszönték meg az élményekkel teli, 

gazdag, jó hangulatú tábori programokat, hogy boldognak és önfeledtnek látták gyermekeiket. 

Csodálták a Zöldfa úti óvoda megújult épületét, zöld területét. 

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 érdeklődé-

süket.  
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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 erköl-

csileg és anyagilag is támogatott. 

  

 

2021. július 15.              

 

                                                                                     Andrási Tiborné 

                                                                                      program felelős 
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Kézműves alkotó tábor 

 értékelése 

 2020/2021 nevelési évre 

“Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! 

 A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”  

(Goethe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Madarász Imre Egyesített Óvoda 

Karcag Táncsics krt.17 

 

                                                                                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 2021. 07 05.tól- 2021.07. 09.-ig,7-17 óráig. Az alkotó tá-

borba 28 fő kisgyermek jelezte részvételi szándékát. A kézműves alkotó táborban ténylegesen 27 

fő kisgyermekek vett részt. 5 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens és 6 diák segítette a tá-

borban folyó munkát, diákmunka illetve közösségi szolgálat keretében. A közösségi szolgálatot 

töltő 2 diák a tábor első 2 napján kapcsolódtak be. 

Óvodapedagógusok: 

Ábrahám Anett 

Mándi Katali 

Szarka Péterné 

Vadainé Boros Beáta 

Nagy Tiborné 

 

Pedagógiai asszisztensek:  

Kovács Imréné 

Szopkó Szabina 
 

Diákmunka: 
Kovács Borbála  

Szentesi Laura 

Dobrai Csenge 

Győri Bianka 

 

Közösségi szolgálat: 

Béres Kata 

Ordas Alexa 

 

E nevelési évben 7. alkalommal került megrendezésre a tábor, melyre nagy várakozással érkez-

tek hétfőn reggel a gyermekek, szülők és a pedagógusok egyaránt. Az érkezés kezdeti bátortalan-

ságát 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 időszaká-

ban ez napi rendszerességgel így történt. A játékokban való önfeledt aktív részvétel nagymérték-

ben 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 te-

vékenységek 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 monotípia hatású festmény készítése nagy él-

ményt jelentett a gyermekeknek. A minták és a színek megválasztásával kibontakoztak elképze-

léseik, önmegvalósításuk teret kapott. A akvarell papírszövés a színharmóniák iránti igényessé-

gét fejlesztette a gyerekeknek, a kéz és ujjak finommozgása, ecsetkezelésük fejlődött. A szövés 

technikájának elsajátítása, a szabálykövetés kihívást jelentett számukra.  
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Az akvarellfestékkel való alkotás igazi élményt nyújtott a gyermekeknek, a festék élénk színei 

alkotóvágyukat erősítette, a szépre való érzékenységüket fokozta. A sablonképek készítése során 

egyéni elképzeléseikkel kiegészítették rajzaikat, melyek által egyedi alkotások születtek. 

 Az újrahasznosítás jegyében az újság felhasználásával egyéni elképzelés szerint képet alakítot-

tak ki a gyermekek. Sok eredeti, nagyon ötletes, alkotás született, melyek tükrözik a táborban 

résztvevő gyermekek produktív gondolkodásának, kreativitásának fejlettségét. Többen önállóan, 

egyedi produktumokat hoztak létre, egyéni képességeikhez mérten kevés támogatást, segítséget 

igényeltek a gyermekek. Az elkészített tojástartó figurák,a pillangós karkötők készítése által be-

lelátó képességük, térlátásuk, finommotorikájuk fejlődött. Képzeletük működött, kísérletező 

kedvük fokozódott. A gyermekek színérzéke, esztétikai érzékenysége formálódott. 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 körmöcskével a különféle színű pamutgombolyagokból csoda-

szép, fonott 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 megfo-

galmazták elképzeléseiket, az alkotó folyamat beszélgetve, vidám hangulatban telt. Az alkotás a 

szabadban, az óvoda udvarán, árnyékos udvarrészeken zajlott, az elkészült munkákat a gyerme-

kek önállóan kifüggesztették az arra kijelölt helyen. Kisebb csoportokban oda odasétáltak, gyö-

nyörködtek saját és egymás alkotásaiban.  

Kedden gazdagító program keretében ellátogattunk a Györffy István Nagykun Múzeumba, a 

Kántor Sándor Fazekasházba. A táborban résztvevő gyermekek 2 csoportra osztva, párhuzamo-

san vettek részt a látogatásokon, egymással cserélve. Lazító programként játszóterezés valósult 

meg. A múzeumban -A kunok öröksége - Népélet a Nagykunságban - című állandó kiállítást 

tekintettük meg, A népi hagyományokhoz, kismesterségekhez, helyi értékekhez való érzelmi 

közeledés, a kunok történeti kultúrájának szélesebb körű megismerése által a gyermekek szemé-

lyisége komplexen fejlődött. Szép iránti érzékük, esztétikai érzékenységük fejlődött. Az élmény 

és tapasztalatszerzés révén érzelmi ráhangolódásuk erősödött a népi hagyományokhoz, népi kis-

mesterek helyi értékeihez, a kunok történeti kultúrájához. Tudásuk gazdagodott, rácsodálkoztak 

a látottakra, a felfedezés örömét élték át. A Kántor Sándor Fazekasházban Kántor Sándor Kossuth 

díjas fazekasmester munkásságával ismerkedtek a gyermekek. A kézművesség hiteles helyi érté-

kei, a népművészeti alkotások megtekintése közben érdeklődtek a gyermekek, azok gazdag vilá-

gára rácsodálkoztak. A kiállított tárgyak változatos forma és színvilága, díszítése esztétikai él-

ményt nyújtott számukra. Az élmény nyújtásával a gyermekek érzelmi kötődése erősödött a helyi 

népi kézművesség, a fazekasművészet iránt is.Délután a kézműves tevékenységek a népi kismes-

terség kertében folytatódtak. 

Szarvacska szövés, korongozás asztali korongozó gépen, kun mintás ” párnák „ készítése papírra, 

újrapapír merítése volt a programunk. 

Egyéni elképzelésük szerint agyagcserepeket formáztak és díszíthettek a gyerekek. A szép iránti 

nyitottságuk, igényességük, esztétikai érzékenységük alakult. A munkafolyamat sorrendjének 

követése által szerialitásuk fejlődött. Igazi alkotói élményhez jutottak.  
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Célként tűztük ki a népi kismesterségek gazdag világának megszerettetését a gyermekekkel, a 

népi kézműves tudás és örökség átadását, és érzelmi kötődésük erősítését a helyi népi hagyomá-

nyok iránt. Úgy érzem céljaink megvalósultak, hiszen örömmel vettek részt a gyermekek a népi 

kismesterség gyakorlásában. A népi kismesterségek keretében a szövés technikáját gyakorolhat-

ták, mely tevékenység szintén nagy sikert aratott. 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. Papírtányérból készített 

párna formán a múzeumban látott kun hímzésekre emlékezve újra alkották a kun hímzés mintá-

kat. Az újrapapír merítés felkeltette a gyermekek érdeklődését, örömmel vettek részt a felkínált 

tevékenységben. 

Szerdán a vasalható gyöngyözést, mint újszerű technikát ismerték meg 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. A Wax technika lenyű-

gözte a gyermekeket. A vasalóval való viaszolt festés során szigorúan betartattuk, betartottuk a 

balesetmegelőzési intézkedéseket. E tevékenységnél folyamatosan 2 óvodapedagógus volt jelen. 

A fakopács játék elkészítése, a kipróbálása nagy élményt jelentett számukra. A napellenzőket 

örömmel viselték a nap során, a tervezés és az alkotás során kombinációs készségük, alkotó kép-

zeletük, kreativitásuk, türelmük, logikus gondolkodásuk fejlődött, szókincsük bővült, míg végül 

elkészült az egyéni produktum. A szitakötők készítése az újrahasznosítás jegyében zajlott. A 

gyermekek kreativitása, képzelete, fantáziája szárnyalhatott, alkotó képességük gazdagodott. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyik kisgyermek megtalálta azt a tevékenységet, mely számá-

ra motiváló erőt adott az alkotáshoz, önkifejezéshez.  

Délután a "Sportolj velünk! - családi délután programjain vettünk részt az Akácliget Gyógy -és 

Strandfürdő területén a családok bevonásával. A megnyitót követően a a „Sportolj velünk 2021 – 

családi sport délután” című rajzpályázat eredményhirdetésével folytatódott a délután. A pályázat 

témája volt a régebben megélt, átélt mozgással kapcsolatos témák képi megjelenítése. Sok krea-

tív alkotás érkezett a kiírásra, melyek között óvodásaink nagy testvérei is pályáztak, több általá-

nos iskolából. A gyermekek ajándékcsomagot és emléklapot vehettek át jutalmul. Ezt követte a 

Karcagon működő sportágak bemutatása, kipróbálása, majd az „Egységben – egészségben az 

ember” „táplálkozási szokásaink” előadás, egészségügyi szűrővizsgálat, egészséges reform éte-

lek kóstolása. A rendezvény ideje alatt a résztvevők számára a fürdő használata biztosított volt. 

A részvételi arány igen magas volt, a színvonalas rendezvény iránt sok család, gyermek érdeklő-

dött, minden résztvevő nagyon jól érezte magát. 

Csütörtökön újabb modern technikákkal ismerkedtek a gyermekek. Zsugorka fólából nyaklánc 

medált készítettek. 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. A 

gyermekek újabb és újabb ötleteket fogalmaztak meg, melyeket egyénileg meg is valósítottak. 

Alkotóvágyuk, önmegvalósításuk, egyéni tehetségük kibontakoztatása sikeresen megvalósult.  

Igazi élményt, jó mókát nyújtott az ékszerek készítése.  
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A szimmetria festéssel pillangók készítése a gyermekek képi szabad önkifejezésének, feldolgo-

zási képességeik gazdagításának, kreativitásuk, személyiségük komplex fejlesztésének kiváló 

lehetőségét nyújtotta. Önálló látásmódjuk alakult, alkotásaikban egyéni módon jelenítették meg 

elképzeléseiket. Az akvarell kép festése mélyítette az akvarellel való alkotásuk ismereteit. A 

fonalkép készítése felkeltette az érdeklődésüket, kitartóan, fegyelmezetten bántak a gyermekek 

az eszközökkel. Több gyermek magabiztosan, határozott elképzeléssel látott hozzá az alkotás-

hoz, elmélyülten alkottak. Néhányan nem éreztek elég bátorságot a tevékenységhez és csak meg-

figyelőként jöttek az asztal köré. Szem-kéz koordinációjuk, manuális készségük erősödött, alkotó 

képzeletük gazdagodott, fejlődött. Vidám hangulatú alkotótevékenység alakult ki, a gyermekek 

jól érezték magukat közben. Egymásnak ötleteket adtak, segítették egymást. Nagyon sok ötletes, 

színekbenés formákban gazdag képek született. Az elkészült alkotások a gyermekek kreativitását 

tükrözik. A gyermekek kompozíciós készsége, finommotorikája erősödött, képalkotó képességük 

e technikával gazdagabbá vált. A gyermekek döntési képessége, önismerete fejlődött, az öndiffe-

renciáló feladatválasztással a gyermekek tehetségfejlesztése mélységében gazdagodott. Délután a 

hőség miatt a hűs csoportszobában folytatódott a tábori programunk. Mozgásos, csapatépítő, 

közösségi játékokat, ügyességi játékokat játszottunk. Szabad alkotás, a megkezdett tevékenysé-

gek folytatása zajlott. 

Pénteken a szarvacska szövést, a fonalkép készítését a gyermekek kérésére folytattuk. A techni-

ka rejtelmeibe örömmel mélyültek el a gyermekek. Bátran, alkotó módon alkalmazták a megis-

mert technikát, az alkotásban örömüket lelték, jól érezték magukat a tevékenység közben. Kitar-

tásuk, monotónia tűrésük fejlődött. A dekorgumi papagáj készítésével a színek megválasztásával 

színkombinációs készségük, esztétikai érzékük fejlődött. Nagy örömmel kezdtek hozzá a figurák 

díszítéséhez a gyermekek. Boldogan forgatták a madarakat, méltán büszkék voltak alkotásaikra.  

Az újrahasznosítás jegyében szitakötőt készítettek műanyag kanálból, víziló bábot szívószál fel-

használásával. A színek variációit ötletesen megoldották, ízléses és kreatív módon jelenítették 

meg az alkotásaikon. A festékcentrifuga nagy sikert aratott. A gépben összefolyó festékek által 

kialakuló minták látványa lenyűgözte a gyermekeket. A szülők meghívása, a közös alkotás a 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élményt jelentett. Önfeledt hangulatban telt a dél-

után, 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 rend-

szerben alkothattak, önállóan megválasztva ki-ki mely tevékenységet szeretné kipróbálni. A kü-

lönböző 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 cél-

kitűzéseinket is sikerült megvalósítanunk, a gyermekektől és szülőktől egyaránt pozitív vissza-

jelzéseket kaptunk.  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

388 

 

Úgy érezzük, hogy sikeresen segítettük a gyermekek előrehaladását, fejlődésüket, megadva min-

den lehetőséget arra, hogy kiteljesítsék adottságaikat. A tábori programban résztvevő felnőttek 

maximálisan együttműködve, egymást segítve tevékenykedtek a hét folyamán, elkötelezetten, a 

gyermekekhez szeretettel és tisztelettel fordulva nagymértékben hozzájárultak a tábor céljainak 

sikeres megvalósításához. Jelenlétük biztosította az egyénenkénti odafigyelést, támogatást, szük-

ség szerinti segítségnyújtást, az egyéni tehetséggondozást. A tábori élet mindennapjait folyama-

tosan megörökítettük, melyeket a Facebook közösségi oldalon létrehozott zárt csoportban közzé-

tettük, a szülők előzetes hozzájárulásával. Az elkészült alkotásokat a gyermekek folyamatosan 

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 viselke-

dési formáik alakultak, a szocializációjuk, az önismeretük, önállósodásuk fejlődött, társas kap-

csolataik alakultak, formálódtak. 

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé 

nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.” 

                                                                                         -Kristine Barnett- 

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 köszöne-

tünket szeretnénk kifejezni intézményünk vezetése, fenntartónk felé, hiszen támogatták, lehetővé 

tették számunkra immár 7. alkalommal kézműves alkotó táborunk megvalósítását. 

Karcag, 2021.07.12. 

                 Tisztelettel:                                                              Nagy Tiborné 

                                                                                          Tábori program vezető                                                                                                 

  



 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Beszámoló  

OM:202329 2020/2021-as nevelési év 

 

  

389 

 

Tábori életképek  
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„Kun apróságok”  

Néphagyományőrző tábor 

2021. 07. 05-09. 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                 Készítette: Szabóné Szentesi Mária 

                  Táborvezető 
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Harmadik alkalommal került megszervezésre intézményünkben a „Kun apróságok” Népha-

gyományőrző 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 28 gyermek részvételével, akik 4 tagóvodából je-

lentkeztek.(Csokonai, Kuthen, Táncsics 19, SZIM) 

A tábori feladatokat 4 fő óvodapedagógus: 

                                 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 2 fő diákmunkás valósította meg, reggel 7 órától- 17 óráig. 

A tábor célja: A gyermekek konkrét tapasztalatokon, játékos tevékenységeken keresztül ismer-

jék meg elődeink hagyományait, életmódját, a Nagykunság helyi értékeit. Identitás tudat erősíté-

se, szülőföldünkhöz való érzelmi kötődés megalapozása.  

 környezet tevékeny megismerése: A gyermekek ismerjék a tájegység jellemzőit, állatait, 

növényeit, népszokásokat, népművészeti alkotásokat. 

felelős: Dr. Kozákné Győző Erika 

 vers-mese, dramatikus játékok: A népi nyelvezet megértése, sajátosságainak megismeré-

se népmesék, mondókák, rigmusok által. 

felelős: Perge Tiborné 

 ének-zene, énekes játékok, zenehallgatás: A motorikus koordináció, ritmikus mozgás fej-

lesztése népi játékok, népdalok, gyermektáncok, népi hangszerek megismerése által. 

felelős: Szabóné Szentesi Mária 

  rajz, mintázás, kézimunka: Ismerjék meg a népművészeti alkotásokat, tegyenek szert 

alapvető ismeretekre a tárgyi hagyományról, a népi díszítőművészetről természetes 

anyagok felhasználásával. 

felelős: Tóthné Török Judit 

 

Feladataink: A népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek korának és fejlettségi szint-

jének 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 elsajátí-

tása. Olyan élmények biztosítása, amely által sokoldalúan megismerhetik a gyermekek a kunok 

hagyományait, kismesterségeit, életvitelét. 
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Feladataink megvalósítását segítő külső partnereink: 

1. Andrásiné Peszeki Ágnes mézeskalács készítő 

2. Bene Sándor Nagykun Kapitány 

3. Hubai Imre Vadász Társaság elnöke 

4. Kovács Bence citera 

5. Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna Szentannai Sámuel Szakközépiskola igazgató helyettese 

6. Mészáros Zsoltné ESSEN Kft. 

7. Dr. Nagy Molnár Miklós Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója 

8. Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 

9. Tóth János fazekas mester 

10. Zsigrainé Simon Erzsébet DATE Kutató Intézet 

 

2021. július 05. hétfő 

Izgatottan vártuk a folyamatosan érkező gyerekeket, segítettük az elhelyezkedésüket. Mindenki-

nek névvel, jellel ellátott kitűzővel kedveskedtünk, hogy mindenkit nevén szólíthassunk. Megis-

mertettük az óvoda épületét, udvarát és játékosan megismerkedtünk egymással. Táborvezetőként 

ismertettem a gyerekekkel a tábori napirendet, szokás- szabály rendszert. A táborozók körében 

nagy sikert aratott, hogy nincs délután alvás. Ezután csoportot alakítottunk, hogy több egyéni 

figyelmet és törődést tudjunk adni a ránk bízott gyermekeknek. Így 4 csoportot alakítottunk a 

kun - tájra jellemző növények neveivel:- iglice, búzavirág, rozmaring, bodza. A hét folyamán a 

növényeknek megismertettük a jellemzőit, felhasználásuknak a lehetőségeit. Versekkel, dalok-

kal, 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 műhelyébe látogattunk. 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.  

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 készül-

tek 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, lá-

nyoknak egyaránt, amiket a nyertes, NTP pályázat eszközbeszerzéséből kaptunk. A zenei aláfes-

tést 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. Folya-
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matosan érkeztek a szülők és szerencsére nem siettek, hanem bekapcsolódtak a tevékenységekbe, 

a gyerekek és a mi örömünkre. 

Július 06. kedd  

Ma traktorral a Bene tanyára látogattunk.  

Bene Sándor nagykunkapitány citera muzsikával fogadott bennünket. Mi süvegelve köszöntöt-

tük. Az ismert dalokat, amit a tábor ideje alatt tanultunk együtt énekeltük vele, táncra is perdül-

tünk. Utána megtekintettük a tanyán élő állatokat, volt, amit megsimogathattunk. Igazi jurtában 

kaptunk ismertetőt a kunok életmódjáról, viseletéről.  Majd kapitányúr és az egyesület 3 ifjú tag-

ja lovas és íjász bemutatót is tartott számunkra, amit nagy ámulattal néztünk. Láthattuk a korabe-

li kun harcosok öltözetét és a ló felnyergelésének folyamatát is. Nagyon nagy élmény volt mind-

annyiunk számára. Köszönjük! 

Délután Pinczésné Soós Gyöngyi népművész a kunhímzéssel ismertette meg a gyerekeket. 

Hozzákezdtünk a tarisznyák készítéséhez is, és a „zokni lovat” kérték a délelőtt hatására azok a 

gyerekek, akik még nem készültek el vele.  

Ma lovas ügyességi versenyt szerveztünk. 

Július 07. szerda 

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.  

A mai napon tízórai után átsétáltunk a Szentannai Sámuel Középiskolába. Ott szemügyre vehet-

tük a különböző mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kettőt ki is próbálhattunk, egy régebbi és 

egy modern gépet. Megfigyelhettük aratás közben is. Futó Lajos gyakorlatvezető élménydús 

tájékoztatást adott. Láthattunk lekvár főzést és kóstolhattuk az ízletes baracklekváros kalácsot, az 

aszalt gyümölcsöt. Megtekinthettük a száraztészta készítő üzemet is. Sok élménnyel gazdagod-

tunk, köszönet érte a gyakorlatot vezető tanároknak és diákjaiknak! 

Néhány kisfiú megfogalmazta, hogy majd itt szeretne tanulni. 

Ezen a délelőttön a helyi média is meglátogatta a tábort. 

Ma délután az Akácliget fürdőbe látogattunk, ahol bekapcsolódtunk a sportág választó program-

ba. A szülők is csatlakoztak. 

Július 08. csütörtök 

Tízórai után igyekeztünk a buszhoz.  

A mai napon a Györffy István Nagykun Múzeumban ismerkedtünk elődeink életével. Minden 

gyermek számára biztosított volt az élményszerzés, mert csoportonként, körforgásban tevékeny-

kedhettünk. A kun viseletet is mindenki magára ölthette. Az ismeretszerzésen túl, a Múzeum 

parkjában mozgásos játékot is szerveztünk. 
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A buszhoz sétálva fagylaltoztunk. 

Délután a csigatészta készítésébe avattuk be a gyerekeket. Valamint hagyományos módon leb-

bencstésztát gyúrtunk és nyújtottunk. 

A tarisznyák készítése is folyamatosan zajlott, amit pelenkaöltéssel varrtunk össze és nemzeti 

színű szalaggal díszítettünk. 

A mozgásos tevékenység keretében ma a gólyalábazást is kilehetett próbálni. 

A mezítlábas ösvény is népszerű volt a gyerekek körében.  

A nagy hőségben a felszerelt párakaput is szívesen használták.  

Július 09. péntek 

A mai délelőttöt a DE Karcagi Kutató intézetében töltöttük. Az arborétumban sétálva megfigyel-

tük a sokféle növényt, hallgattuk, lestük a madarakat. Ügyességi játékokat szerveztünk a gyere-

kek számára.  

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. A héten készült alkotásokat kiállítottuk, amit hazavihettek a nap vé-

gén. 

Egymás után érkeztek a vendégek.  

Először Kovács Bence citerázott és együtt énekelhettük el a megtanult népdalokat. Majd tánc-

házba 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 kife-

jezésre is juttattak. A szülők is erről számoltak be, örömmel jöttek a gyerekek, mesélték élmé-

nyeiket. 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 kultu-

rális értékek megismerésével erősödött identitástudatuk, szülőföldünkhöz való érzelmi kötődé-

sük. Új barátságok is szövődtek. Mindennapos volt a jó hangulat. A szülők is érdeklődve kapcso-

lódtak 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! 
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Zenei tábor 

Nagy örömünkre a 2020/2021-es nevelési évben újra megszervezhettük a zenei tábort. 

Július első hetében vártuk a gyermekeket a Jókai úti óvodába. Hat óvodából voltak érdeklődő 

gyermekek, közel harminc óvodás. Öt óvodapedagógus, zenei tehetségműhely vezető irányításá-

val, és három nevelőmunkát segítő kolléganőnk segítette a munkánkat. Óvodapedagógusok: Pé-

ter Lászlóné, Nagyné Varga Csilla, Galsi-Nagy Andrea, Szabó Erika, Molnárné Győri Erika. 

Nevelő munkát segítők: Szarkáné  Lódi Zita, Puskás Sándorné, Ferencziné Székely Erika.  

A hét programját időben megbeszéltük, megszerveztük a tehetségműhely vezetőkkel. Első sor-

ban tábori hangulatra törekedtünk, komplex élmények biztosításával. Élmény-és tapasztalatszer-

zést lehetőségét minden napra megszerveztük a táborozóknak. Az élményeket feldolgoztuk csa-

patonként, ügyelve a zenei képességek fejlesztésére. 

Ellátogattunk a Zeneiskolába, ahol a zenepedagógusok bemutatták a különböző hangszereket. A 

gyerekek új ismeretekkel gazdagodhattak, differenciált hallásuk csiszolódott. Reméljük felkeltet-

tük érdeklődésüket a hangszerek iránt. Ezt követően a hangszerek királynőjét, az orgonát mutatta 

be egy kedves volt óvodásunk, Kiss Zsigmond a református templomban. A gyermekek figyel-

mesen hallgatták Zsigi beszámolóját, majd megszólaltatta a hangszert. Sokan meglepődtek a 

közvetlen közeli hangtól, és úgy gondolom, hogy mindenki csodálattal hallgatta játékát. Mi is 

kipróbáltuk az akusztikát, egy közös dal eléneklésével. A tartalmas délelőttöt fagylaltozással 

zártuk, minden gyermek örömére. A délután folyamán az átélt élmények hatására újrahasznosí-

tott anyagokból hangszerek készítettünk közösen a gyermekekkel, amelyet meg is szólaltattak. 

Táborunk csatlakozott a „Sportolj velünk!” rendezvényre, amelyet az Akácliget Fürdőben valósí-

tottak meg kollégáink. Számos sportágakat ismerhettek, és próbálhattak ki a gyermekek, a szülők 

különböző előadásokat hallgathattak meg a táplálkozási szokásainkról, illetve egészséges re-

formételeket is megkóstolhattak a jelenlevők.  

A hét folyamán lehetőségünk volt lovas kocsikázásra. A nagy hőség miatt csak egy rövid köruta-

zást tettünk a városban, amit nagyon élveztek a táborozók. 

A tartalmas hét utolsó napján „Ki mit tud? vetélkedőt szerveztünk, ahol a gyermekek elő adhat-

tak egy számukra kedvenc dalt, mesét, vagy hangszeres játékot. Egyéni, illetve közös produkció-

kat láthattunk, hallhattunk.  
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Nagy volt az érdeklődés, hiszen örömünkre minden gyermek megméretette magát a színpadon. 

Eredményként tekintjük, hogy a gyermekek már az első napon szocializálódtak, új baráti szálak 

szövődtek. A komplex élményekkel, tapasztalatokkal ismereteik bővültek, zenei készségük a 

készség fejlesztések 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 megtekint-

hettek a galériánkban. És ami a legfontosabb: eredmény számunkra a gyermekek őszinte moso-

lya, jókedve, együttműködése, együtt játszása, és a szülők pozitív visszajelzése.  

 

Köszönjük a lehetőséget, hogy megszervezhettük a zenei tábort! 

 

Molnárné Győri Erika 

Táborvezető 
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