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Az intézmény nevelőtestülete 2019. június 17-én a beszámolót elfogadta
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Az intézményt érintő változások
Mint minden évben, ebben a nevelési évben a törvényi változásokat figyelemmel kísértük,
ennek megfelelően az intézmény működése a 2018/2019. évben megfelelt az Alapító Okiratban,
a Házirendben, és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.
Az új intézményi felállás 2018. szeptembertől működik.
A 2018-2019 nevelési év, mindkét intézményvezető helyettes számára: Obbágy Tiborné,
Fodorné Ivony Zsuzsanna új kihívást hozott.
Fodorné Ivony Zsuzsanna : Új feladatként kapta, hogy az Ifjúság úti Óvoda irányítása mellé a
volt óvodáját a Ceglédi úti Óvodát is megkapta. Örült a lehetőségnek és mindkét feladat-ellátási
helyen igyekezett úgy irányítani a nevelőmunkát, hogy a közösen megfogalmazott céljaik
megvalósuljanak, értékeik beépüljenek a mindennapokba, megtartva az óvodák sajátos
arculatát. Egész nevelési év során törekedtek a nevelőmunkák minőségének növelésére, hogy
minden rájuk bízott gyermekek magas színvonalú nevelésben, oktatásban részesüljenek. A
feladatokat ésszerűen delegálta a munkatársaira, koordinátoraira. A koordinátorok szervező,
összehangoló munkájukat megfelelően, jól végezték a nevelési évben, ennek köszönhetően
mindkét feladat-ellátási helyen zavartalanul folyt a munka, a tervezett programok,
rendezvények megvalósultak. A külön feladattal megbízott szervezőkre nagyobb felelősség
hárult ebben a nevelési évben.
Obbágy Tiborné: Szeptembertől a Forradalom utca, a Nyitra utca és a Mikszáth krt-i óvodák
irányításával bíztam meg. Örült a lehetőségnek, kihívásnak érezte ezt a feladatot.
Koordinátorként már bizonyított, ezért is kértem fel a feladat elvégzésére. A feladat-ellátási
helyek koordinátoraival és a dolgozókkal folyamatos volt a személyes, a telefonos és az
internetes kapcsolata a nevelési év során. Két feladat-ellátási helyen jól működött a szervező,
irányító, egyeztető, összehangoló munka, a harmadik óvodában azonban nem minden esetben
volt folyamatos és hatékony az információ áramlása. Többször kérte segítségemet egyes
feladatok megoldásában. A tervezett programok, rendezvények a tervezett időben és
színvonalon valósultak meg. Az időben történő, pontos, hatékony információ-áramlás az
intézményvezető, a kollégák és a szülők felé is kiemelt feladat a jövőben is.
Vezetői feladatom lesz a következő nevelési év során, hogy a beiratkozási időszakban
hatékonyabb segítséget nyújtsak Obbágy Tiborné intézményvezető helyettesnek.

A KIR rendszerben folyamatosan végeztük a törvényben előírt módosításokat, változtatásokat.
A Belső Önértékelési Csoport munkájába minden feladat-ellátási hely bekapcsolódott. Ebben
az évben 14 dolgozónál történt meg a látogatás. Ügyeltünk arra, hogy olyan dolgozók
kerüljenek bele, akik minősítés előtt vannak még. Nagy hangsúlyt fektettünk a tervezetek
írására, dokumentumok elkészítésére, illetve a foglalkozást követő reflektálásokra. Legtöbb
esetben részt vettem ezeken a délelőttökön a helyetteseimmel együtt.
Szakmai munkánk fejlesztésére, elmélyítésére két alkalommal vettünk igénybe csoportos
szaktanácsadást.
A tanfelügyeleti látogatások, minősítések:
Corvina Óvodáiban, ebben az évben 8 minősítés történt, ebből 6 kolléganő Ped.II., 2 kolléganő
Ped.I. fokozatot célozta meg. Egy óvodapedagógusnak, aki már nem dolgozik nálunk,
sikertelen lett a minősítése.
2018. márciusi vezetői tanfelügyelet után, többszöri lemondást követően 2019. május 28-án sor
került az intézményi tanfelügyeletre is. Mind a 12 feladat-ellátási helyre kimentek a
tanfelügyeletben részt vevők 3 fő. A pedagógus interjún 40 óvodapedagógussal készítettek
interjút. Szülők szép számmal vettek részt a szülői interjún: 20 fő. Köszönjük, hogy
megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek és elmondták véleményüket az óvodáinkról ( Ceglédi
út, Ifjúság útja, Katonatelep, Nyitra utca, Mikszáth krt., Mártírok útja 29-31,Kandó K. utca,
Forradalom utca, Csokor utca) Az észrevételekről intézkedési terv készül, melyet, az OH
felületén és a honlapon is rögzíteni fogunk.
A munkaközösségek segítették az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalának, minőségének fejlesztését.

Alkalmazottak személyében történt változások
Egyre több a mozgás a személyek változásaiban. A félállású pszichológus helyet ebben az
évben októbertől tudtuk betölteni. Nagyon lelkes, igyekvő kollégát sikerült végre találnunk.
Sajnos a fél státusz 12 feladat-ellátási helyre nagyon kevés. A státuszon dolgozó kolleganő
GYED-en van második gyermekével.
Januártól egy státuszunk volt április közepéig betöltetlen. A fejlesztő pedagógus visszament
csoportba, mert júniustól jön vissza a státuszon lévő kolléganő. Egyre nagyobb problémát jelent

a pedagógusok pótlása. Először a változások miatt 7 óvodapedagógust kerestünk. Mire ezeket
a helyeket sikerült betöltenünk, ismét 4 hely szabadult fel, mégpedig azért, mert a másik
egységbe átcsalták a dolgozóinkat. Sajnos jelenleg is keressük a megfelelő embereket az
álláshelyekre. Nem könnyíti meg a helyzetet az, hogy egyre magasabb a csoportlétszám, és az
SNI , BTMN gyermekek száma a csoportokban. Néhány év múlva nagyon nagy problémát fog
okozni az óvodapedagógus hiány. Gyermekek ugyan lesznek a rendszerben (CSOK), csak nem
lesznek hozzájuk óvodapedagógusok, akik foglalkozzanak velük.
A dajka , illetve pedagógiai asszisztensek létszáma stabilabbnak tűnik, itt is vannak változások,
- egy-egy ember megy nyugdíjba, más területre - de őket sokkal könnyebb pótolni.
Sajnálatos tény, hogy a pályakezdő óvodapedagógus főiskolai végzettséggel, - még a
kiegészítéssel is annyit keres, mint egy technikai dolgozó. Egyre nagyobb a bérfeszültség.
A közfoglalkoztatottak létszáma továbbra is csak 4 fő a Corvina Óvodáiban. Két hölgy és két
férfi munkás van még állományban . Sajnos a munkához való hozzáállásuk nem megfelelő,
ezért a munkájuk hatékonysága is nagyon gyenge. Át kellene gondolni, hogy van-e értelme
közmunkásokban gondolkodni, hiszen most már a bérük felét az intézményeknek kell
kigazdálkodni. A régi, jól bevált udvaros munkakör sokkal előnyösebb volt az óvodák számára.
Az óvodák udvarait a dajkák locsolják, takarítják. Szerencse, hogy a fűnyírást már nem nekünk
kell végezni.
Munkavédelem, tűzvédelem, gyermek és felnőtt balesetek az intézményben
Tűz- és munkavédelmi oktatásban szeptember elején minden dolgozó részesült. A tűzriadót a
csoportok az előírásnak megfelelően megtartották, jegyzőkönyvet elkészítették az eseményről.
Az intézmény Tűz-és Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása minden alkalmazottra
nézve kötelező.
Gyermekbalesetek rögzítése a KIR rendszerben történik a baleset napján. Ebben a nevelési
évben gyermekbaleset nem történt. Egy kolléganő munkahelyi balesetet szenvedett ( eltört a
lábfeje) 3 hétig volt táppénzen, majd ezt követően más egészségügyi ok miatt kórházba került.
Sajnos a mai napig nem vette még fel a munkát.
Hiányzások
A Kandó Kálmán utcai feladat ellátási helyen egy gyermeket hiányzásai és egyéb ok miatt
kiemelték a családból, a szociális helyzetekből adódóan az indokolatlan igazolatlan hiányzás

kevesebb volt az elmúlt évhez képest, ezeket a hiányzásokat a törvényi előírásoknak
megfelelően az intézményvezető helyettesek jelezték a területileg illetékes hatóságoknak.
A többi gyermek hiányzásának okai többnyire a betegségekből, vírusos járványokból adódtak.
Több gyermek bárányhimlős, lepkehimlős, skarlátos volt ebben az évben.

2018.október

2019.május

SNI

Gyermeklétszámok alakulása

Csokor u. 9.

71

72

2

Mártírok útja 29.

17

17

1

Mártírok útja 31.

40

41

1

Matkó,Fő u.32.

15

14

2

Platán u.1.

76

76

1

Katona Zs.1.

22

25

0

Ifjúság u.1.

123

125

3

Kandó K.u.14.

78

74

4

Mikszáth krt.30.

42

39

2

Nyitra u.4.

78

79

2

Ceglédi út 5-7.

133

134

10

Forradalom u.3.

169

172

9

864

868

37

Corvina Óvoda

Összesen:

SNI szakvéleménnyel rendelkező gyermekek ellátása:
Ebben a nevelési évben az intézmény maga kereste meg a gyógypedagógusokat a fejlesztésre
szoruló gyermekek mellé, illetve mi kötöttünk velük szerződést az egész évi ellátásra. Még
mindig vannak, akik csak részben voltak ellátva, de egyre jobban működik az SNI gyermekek
fejlesztése. Már most megbeszéljük a jelenlegi gyógypedagógusokkal, hogy vállalják el a
következő nevelési évben is a még óvodában maradó gyermekeket. Szeptembertől könnyebb
helyzetben leszünk, mert visszajön GYES-ről a gyógypedagógus kolleganőnk.

CORVINA ÓVODA SNI felülvizsgálat, ellátottság 2019. május
Név
Csokor u 9.

Mártírok u 29.
Mártírok u. 31.
Platán u. 1.

Dajka Zsombor
Szatmári Anna
Gál Dániel
Ajtai Dávid
Tok Krisztián
Balázs Roland
Rádics Lotti
Körtvélyesi Gergő

Kugler Csongor
Katona Zs. U. 1. Kugler Vanessza Jázmin
Kandó K. u. 14.

Matkó Fő u. 32.

Ifjúság u. 1.

Ceglédi u. 5-7.

Forradalom u. 3.

óra

Logopédia Kognitív Mozgás Autizmus Szurdopedagógia Szociális
óraszám óraszám óraszám óraszám
óraszám
óraszám

Egyéb
ellátott SNI 3
ellátott SNI 2

Felülvizsgálat

2
2
beszédfejl.
7
3
4
2
beszédfejl.

2
1

5
3

2
1

1

2
2

ellátatlan, új SNI 2
ellátatlan, új SNI 2

2019/2020.
2019/2020.

1

2

1

ellátott SNI 2

2019/2020.
2020/21.

2
1

2
1

ellátott SNI 2 előzetes ? Nem volt vizsg
ellátott SNI 2
? Nem volt vizsg

1
2

1
2

ellátott SNI 2 előzetes 2020/2021.
ellátatlan új SNI 2 2019/2020.

1
1

ellátott SNI 2
ellátott SNI 2

2
2
2
1
1

beszédfejl.

Lakatos Patrik
Szabó Bence Gábor

4
k

1

Gömöri József Brendon
Faragó Géza Kevin

3
4

1

Babenyecz Marcell
Bogdán Zoé Johanna

2
3

1
1

1

Darányi Hanna
Aksoly-Tóth Dávid

3
2

1

1

Bocskár Bence
Vass Nikolett
Soliman-Németh Ádám
Cseh Ádám
Andocs Alexandra
Andocs Viktória
Tóth Marcell
Oláh Nimród
Kovács Zoltán
Kovács Kalocsa Brigita
Mészáros Péter Zsolt
Móga Odett
Gudricza Levente

4
3
5
4
4
3
4
3
4
5
4
4
4

2

Kaczenbach Milán
Béry Zsófia Léna

4
3

1
2

Kiss Attila
Budai Róbert

4
4

1

4

beszédfejl.
beszédfejl.
5
4
2
4
134

3
1
2

1
2

Jakubek Dávid
Lakatos Martin Gergő

Varga Ádám
Varga Bálint
Nyitra u. 4.
Horváth Zsombor
Törteli Levente
Mikszáth krt. 30.
Pekár Anna
Nagy Gergő
42
Összesen

Tiflopedagógia
óraszám

1
1
1
1
2
1
2
2

1
1
1

1
1

ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2 előzetes
ellátott SNI 2
előzetes új SNI2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 2
ellátott SNI 3
ellátott SNI 2

2019/2020.
2020/2021.
2019/2020.
2019/2020.
2019/2020.
2019/2020.
? Nem volt vizsg
2020/2021.
2019/2020.
2019/2020.
2019/2020.
? Státusz megsz.
2020/2021.

2
2
1
2
2
2

1
1

1
1

1

1

ellátott SNI 2
ellátott SNI 2

2020/2021.
2019/2020.

1
1

2
2

2

ellátott SNI 2 új
ellátott SNI 2 új

2019/2020.
2019/2020.

2
2
1

2

2
2
34

2
2
2
2
2
2

2020/2021.
? Nem volt vizsg

ellátott SNI 2
2019/2020.
részben ellátott SNI 2 2020/2021.

1

2

1

2

1
1

ellátott SNI 3
ellátott SNI 2
előzetes új SNI2
ellátott SNI 3

2021/2022.
2019/2020.
2019/2020.
2021/2022.
2020/2021.
2019/2020.
2021/2022.
2019/2020.

1
2

2019/2020.
2019/2020.
ellátott SNI 2 előzetes 2019/2020.
ellátott SNI 3
2019/2020.
ellátott SNI 2 előzetes 2020/2021.
előzetes új SNI2
2019/2020.

2

2
31

54

2

2

9

2

37

25

A BTMN gyerekek ellátása:

Corvina Óvoda

SNI 2

SNI 3

óra

Csokor u 9.

1

1

4

Mártírok u 29.

-

1

7

Mártírok u. 31.

1

-

5

Platán u. 1.

-

1

2

Katona Zs. U. 1.

-

-

-

Kandó K. u. 14.

4

-

14

Matkó Fő u. 32.

2

-

8

Ifjúság u. 1.

3

-

10

Ceglédi u. 5-7.

7

1

33

Forradalom u. 3.

4

1

21

Nyitra u. 4.

1

Mikszáth krt. 30.

1

1

6

Összesen

24

6

113

3

A 2018/2019-es nevelési év második félévétől minden feladatellátási helyen tartott a
fejlesztő foglalkozásokat a tanulási nehézség kialakulására veszélyeztetett gyermekeknek,
mivel az óvónő hiány miatt a másik fejlesztőpedagógus óvónőként folytatta munkáját. Vezetői
egyeztetést követően 10 gyermek egyéni fejlesztését 7 óvónéni végezte, így lehetővé vált a
BTMN közoktatási státuszú gyermekek teljes ellátása a második félévben is.
A tanulási nehézség kialakulására veszélyeztetett gyermekeknél esetenként egyéni vagy
csoportos foglalkozások valósultak meg a Corvina Óvodában. Az óvoda pszichológusával
együttműködve, a rászoruló gyermekeknek a pszichológiai megsegítése is biztosított volt.
A törvényi előírásokat megismerve, szem előtt tartva a tanulási nehézséggel küzdő
gyermekeknél a Pedagógiai Szakszolgálat által megállapított kiemelt fejlesztési területekre,
egyéni fejlesztési tervek készültek . Ezek összeállításánál további segítséget jelentett az egyéni
vizsgálatok megismerése, értelmezése is. A nevelési évben az egyéni fejlesztési tervekben
megfogalmazott területek fejlesztése került kitűzésre. A gyermekek részképesség struktúrái
fejlődést mutatnak a fejlesztő foglalkozások tapasztalatai, valamint a nevelési év során végzett
felmérések alapján.

Részletes értékelés a fejlesztő pedagógusok beszámolójában olvashatóak. Lásd melléklet

A pedagógiai munka feltételeinek alakulása
Tárgyi feltételek
Tárgyi

erőforrásaink

rendelkezésre

állnak

a

mindennapi

tevékenység

zavartalan

működtetéséhez:
Az óvodák belső felszereltsége a pályázati munkának és a szülői támogatásnak,
alapítványoknak köszönhetően jó színvonalú, ízléses, viszont a kötelező eszköznorma által
előírt tárgyi eszközeink folyamatos pótlása, cseréje szükséges lenne. Szükség lesz a magasabb
létszámok miatt az alapvető eszközök pótlására : ágyak, székek, asztalok stb.
Eszközbővítés, karbantartás megvalósulásai, illetve a feladat-ellátási helyek problémái az
intézményvezető-helyettesek beszámolójában részletesen megtalálhatóak.
A szükséges és halaszthatatlan karbantartási, javítási munkák rövid idő alatt elvégzésre
kerültek, köszönhető ez a gazdasági vezetőnek és az ott dolgozó kollégáknak. A karbantartási
naplók, melyeken az adott hónap óvodai karbantartásainak, javításainak rögzítése történt
rendszeresen, a hónap végén leadásra kerültek.
A gazdasági hivatalnál dolgozó karbantartókat sajnos nagyon ritkán látjuk óvodáinkban, pedig
nagyon sok mindent meg tudnának csinálni.
Még mindig nem látunk teljesen bele a költségvetési számokba, nem tudunk tervezni.

A nyári felújítási igényeinket megbeszéltük, a helyettesek bevonásával rangsoroltuk.
Még nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy mely óvodákban lesznek karbantartási munkálatok.
Személyi feltételek
A 2018/2019-es nevelési évben a dolgozói létszámadatokban változás történt. 2019. januártól
a Corvina Óvoda pedagógiai asszisztens státusza 0,5 fővel emelkedett. Ezt a státuszt a Ceglédi
úti Óvoda kapta, hogy a három épületben zökkenőmentesebben lehessen a munkaidőt tervezni.
Ettől az időponttól megbízott koordinátorok végzik a feladatellátási helyeken a munkaköri
leírásuknak megfelelően a napi feladataikat. Díjazásban részesülnek a feladatok elvégzéséért.
A nevelési év folyamán a törvényben, csoportonként meghatározott számú óvónő és
munkájukat segítő technikai dolgozó végezte munkáját.

Ebben a nevelési évben a felnőttek között elég sok volt a hiányzás. Volt, akit műtöttek, volt aki
eltörte a lábát, de voltak, akik a gyermekektől kaptak el különböző fertőzéseket. Ezeket az
időszakokat ingyen helyettesítették ki az óvodapedagógusok. Azt tudni kell, hogy egyre
nehezebben vállalják el a dolgozók az ingyen munkát!
A munkarendet az intézményvezető-helyettesek készítették el, és ellenőrizték a betartását. A
két fejlesztőpedagógus az ellátott gyerekek arányában és helyszínen végezte munkáját, a
jelenléti ívet az intézményvezetőnek adták le.
A gyógypedagógusok a jelenléti ívüket minden hónap elején az intézményvezetőnek adták le,
és az alapján készültek el a teljesítés igazolások, majd ezt követően a kifizetések is.

A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok felhasználása
A

nevelés

nélküli

munkanapok

felhasználásáról

az

intézményvezető-

helyettesek

beszámolóiban lehet olvasni.
Egy intézményi szintű nevelésnélküli munkanapot szerveztünk a nevelési év végén, de sajnos
a betegségem miatt ez elmaradt, minden egység más helyszínen tartotta meg az év végi
beszámolóját. Természetesen a beszámolókkal kapcsolatosan mindenben egyeztettem az
intézményvezető helyettesekkel.
Tájékoztattam a dolgozókat, hogy az intézményvezető-helyettesek megbízatása 2019-ben jár
le, de 1 évvel meghosszabbítom a megbízatásukat, mert a másik két egységben 2020-ban kerül
sor csak a pályáztatásra. A városban így egységessé válik a pályáztatás időpontja.
A szakértői feladataim ellátása során azzal szembesültem, hogy nagyon sok településen más –
sokkal jobb -feltételek mellett dolgozhatnak az óvodapedagógusok, közalkalmazottak.
Tavaly már elismerést kaphattak azok a dolgozók, ( 6 fő - 3 óvodapedagógus, 3 dajka néni)
akik munkájukat kiemelkedően végezték az intézményekben.
Ebben az évben a dolgozók szavazhatnak arról, hogy kik legyenek a kitüntetettek.
Természetesen meg kell indokolni a javaslatukat.
Következő nevelési években is folytatom a kitüntetések adományozását. Az év eleji testületi
értekezleten határozzuk meg, hogy milyen plusz munkáért járhat abban az évben plakett.

Nyílt napok tapasztalatai
Az új gyermekek részére szervezett nyílt napok több óvodában szépen megvalósultak.
Legnépszerűbb a hétvégére, szombatra szervezett nyílt nap volt. Ezeken vettek részt nagyobb
számban a szülők és a gyermekek.
Több óvodánkban is át kell gondolni a nyílt napok időpontját, hiszen a dolgozó szülők
hétköznap nehezen szakítanak időt arra, hogy ezeken az alkalmakon részt vegyenek. Néhány
feladat-ellátási helyen sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyílt napok népszerűsítésére:
plakátok kihelyezésére, e-mail facebook a szülők tájékoztatására, óvodai rendezvények
nyilvánossá tétele. A facebookot erre kell használni.
Értekezletek
Lehetőséghez mérten minden hónap második hétfő délelőtt vezetői megbeszélést tartottunk. A
feladat-ellátási helyek koordinátoraikkal év elején, és az óvoda beiratkozás előtt tartottam
értekezletet. Napi kapcsolatban voltunk egész évben, telefonon, e-mailben szükség esetén
egyeztettünk. Egyre jobban megy a kapcsolattartás.
A gazdasági vezetővel az eredetileg tervezett heti 1 alkalom helyett a feladatok függvényében
igény és szükség esetén egyeztettünk.
A fejlesztőpedagógusokkal év elején, félévkor és év végén tartottunk megbeszélést. Szükség
esetén természetesen igény szerint egyeztettünk. A helyettesek folyamatosan tartották velük a
kapcsolatot.
A nyári zárás megszervezése
A nyári zárásnál ügyelünk arra, hogy mindig legyen óvoda nyitva. Éppen ezért, minden évben
más-más óvoda vállalja be, hogy két részletben zár be a nyár folyamán, hogy a gyermekek
elhelyezése zökkenőmentes legyen. Ügyelnünk kell arra is, hogy a rendszerünkben több óvoda
csak 1-2 csoportosként működik, ezért ők nem vállalnak ilyen jellegű zárást, mert több gyermek
elhelyezését nem tudják biztosítani, nincs elég helyük. Ezen a nyáron, a Kandó K.utca, Platán
utca és a Mártírok útja 31. óvoda zár két részletben. A gyermekek minden óvodánkba mehetnek
a nyáron. Amennyiben 10 főnél több gyermek megy át másik óvodába, akkor óvodapedagógus
és dajka is átmegy segíteni. Nagyon nagy odafigyelést igényelt a nyár megszervezése. Az
intézményvezető-helyettesek segítségemre voltak a feladat megtervezésénél.
A közmunkások szerződéseit is meghosszabbították. Az ő elhelyezésükről is nekünk kell
gondoskodni a zárás ideje alatt. Sajnos az előző évek tapasztalata, hogy „elfelejtenek” átmenni
másik óvodába dolgozni.

Pedagógiai folyamatok, feladatok
A pedagógiai munka ellenőrzése
Tanügy-igazgatás

-

Adatszolgáltatás a fenntartó felé – határidőre történtek.

-

A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése havi feladata volt az intézményvezetőhelyettesnek. Apróbb kiegészítések – hiányzó adat pótlása.

-

KIR adatszolgáltatás feladatainak időben eleget tettünk.

-

Az iskolaérettségi vizsgálatok és a középső csoportosok szűrése zökkenőmentesen, a
szülőkkel együttműködve történt meg.

Munkaügy
-

A dolgozók átsorolása időben megtörtént. ( minősítés utáni átsorolás, soros ugrások,
minimálbér)

-

A munkaköri leírások aktualizálása megtörtént, új dolgozóknál időben elkészült.

-

A munkafegyelemmel és a beosztással kapcsolatos ellenőrzéseket az intézményvezetőhelyettesek a tervezettek szerint elvégezték. Tapasztalataikat megbeszéltük, szükség
szerinti intézkedések megtörténtek.

-

A szabadságok tervezése, kiadása rendben folyik.

Ellenőrzés
Ebben a nevelési évben minden óvodánk NÉBIH ellenőrzést kapott. Voltak, akik többször is.
A feltárt problémákat folyamatosan, az intézkedési tervekben meghatározott ütemben pótoljuk.
Belső ellenőrzés
A 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján, két feladat-ellátási helyen folytatódott le belső
ellenőrzés az állami támogatás elszámolásához, két feladat-ellátási helyen az állami támogatás
igényléséhez a hatályos jogszabályok betartásának vizsgálata. A gazdasági hivatalban a
pénzkezelés rendjének megfelelősége, egy feladat-ellátási helyen az irattározás, iratkezelés
szabályszerűsége, továbbá egy feladat-ellátási helyen a személyügyi nyilvántartások
szabályszerűsége témákban került sor belső ellenőrzésre.

Külső ellenőrzés

Tanfelügyeleti ellenőrzések
Ebben az évben pedagógus tanfelügyelet nem volt az országban, intézményünkben egy
intézményi tanfelügyeleti látogatásra került sor:


Kapásné Pusztai Edit – intézményvezető – 12 feladatellátási-hely

Értékelés
Belső önértékelés
Az alábbi óvodapedagógusok belső önértékelési eljárása valósult meg:
 Zentai Dóra
 Horváth Krisztina
 Törőcsik Rita
 Bárdy Zoltánné
 Beliczai Monika
 Patkós Ferencné
 Saskőiné Csortos Ibolya
 Arató Nóra
 Méhész Árpádné
 Deák Andrea
 Kara Szilvia
 Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike
 Juhász Ágnes
 Ferenczi Anikó
Pedagógus minősítési eljárások









Szekérné Kollár Éva
Langó Istvánné
Ispánovityné Borcsik Anikó
Babákné Míg Rita
Gazdagné Forgács Erzsébet
Beregszászi Katalin
Szarkáné Kis Brigitta
Bencsik Bettina

Intézkedések
Tanfelügyeleti ellenőrzésre, belső önértékelésekre intézkedési, ill. önfejlesztési tervek
készültek, melyeket a meghatározott időn belül az OH felületére minden dolgozó feltöltött.

Gyermeki értékelés
A mérések a munkatervben megjelölt ütemezés szerint megtörténtek. Az eredmények rögzítésre
kerültek a személyiségnaplóban, egyéni haladási naplóban. A szülők tájékoztatására fogadóóra
keretében került sor. Minden óvodapedagógus kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon
kövesse az óvodás gyermek fejlődését, arról tájékoztassa a szülőket, és indokolt esetben
kezdeményezze a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét A mérésekre épülő elemzések,
fejlesztési tervek minden csoportban elkészültek, ezek ellenőrzését az intézményvezetőhelyettesek végezték.
Az eredményeket nagyban befolyásolta a gyermekek eltérő szociális, kulturális, anyagi háttere,
korcsoport szerinti összetétel, SNI, BTMN–s, HH-s gyermekek száma és az egyéb hátrányokkal
küzdők aránya.
A méréshez használt módszerek: megfigyelés, beszélgetések, közös játék, munka jellegű
feladatok végzése, egyéb tevékenységek.
Az év végi eredmények tükrében fogjuk meghatározni a kiemelt feladatokat a következő
nevelési évre.

Személyiség és közösség fejlesztés
A fejlesztőpedagógusok együttműködése
A két fejlesztő pedagógus, majd januártól a fejlesztést végző óvodapedagógusok rendszeresen
egyeztettek a gyermekek fejlesztésével kapcsolatosan. Közösen végezték a fejlesztési naplók
kitöltést, illetve a kontroll kérő papírokat az SNI gyerekekre is együtt elkészítették. A
beszámolók a mellékletekben olvashatóak.

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása

Célul tűztük ki: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztését. Az alul
teljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek
megfelelő fejlesztését. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektettünk a
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
Különböző tehetséggondozó programok voltak az év folyamán:
Ceglédi; Len virág dramatizáló tehetségműhely, Szélike néptánccsoport, Ifjúság Irka-firka,
angol, Ifjúság: tehetségműhely, angol , Épkézláb mozgás , néptánc, birkózás DIA KÉZ,
Műkert : foci, néptánc, lábtorna, kézilabda
A megvalósulások az intézményvezető-helyettesek beszámolóiban részletesen leírásra
kerültek.

Tehetséggondozás
Célként tűztük ki: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás,
alkotókedv felkeltése, tehetséggondozás
Különböző tehetséggondozó programok voltak az év folyamán:
Ceglédi; Len virág dramatizáló tehetségműhely, Szélike néptánccsoport, Ifjúság Irka-firka,
angol, Ifjúság: tehetségműhely, angol , Épkézláb mozgás , néptánc, birkózás DIA KÉZ,
Műkert : foci, néptánc, lábtorna, kézilabda
Az
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a

tehetséggondozás formái.
Gyermekvédelem
A Corvina Óvoda Gyermekvédelmi munkaközössége a 2018-2019-es nevelési évre ismét közös
munkatervet dolgozott ki. Ennek összeállításában a feladat ellátási helyenként megválasztott
gyermekvédelmi felelősök vettek részt.
A beszámolókat már külön-külön készítették el a felelősök, a helyi adottságnak, feladatnak
megfelelően.
Ebben az évben nagyobb hangsúlyt kapott, hogy a munkaterv pontjai szerint értékeljenek a
gyermekvédelmi felelősök.
Minden óvodapedagógus felelősséggel látta el munkáját. Gyermekvédelmi felelőseink nyomon
követték a változásokat, szükség szerint konzultáltak óvodapedagógusokkal, szülőkkel,
szakemberekkel, szükség szerint

Nevelési évre vonatkozó összegző értékelésüket - feladat-ellátási helyenként – beszámolójuk
tartalmazza.
Közösségfejlesztés, ünnepek, események
Óvodai rendezvényeink
A pedagógiai programunkhoz kapcsolódó közös rendezvényeket a családok igénylik, szívesen
és aktívan vesznek rajtuk részt.
Az ünnepek meleg hangulatúak, jól szervezettek voltak. A vállalt feladatokat mindenki
lelkiismeretesen teljesítette. Az anyák napi megemlékezések, bensőséges hangulatban, a
korosztály sajátosságait, szükségleteit messzemenőkig figyelembe véve tartva zajlottak le. Az
évzáró műsorok színvonalasak voltak, figyeltek az életkori sajátosságokra. Jó volt
megtapasztalni, hogy a gyerekeket felesleges próbákkal nem fárasztották, így az ünnepi
hangulat is megmaradt.
A rendezvényekről részletesen az intézményvezető-helyettesek beszámolójában olvashatunk.

Csokor utca 9.

Mártírok útja 31.

Mártírok útja 29.

Matkó fő út 32.

Platán utca 1.

Katona Zs. utca 1.

Ifjúság útja 1.

Mikszáth körút 30
.
Nyitra utca 4.

Kandó K. utca 14.

Ceglédi út 5-7.

Forradalom u. 3.
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Munkaközösségek
A munkaközösségek éves beszámolóját, részletes programját a mellékletek tartalmazzák.
Belső tudásmegosztás, belső hospitálások
Célul tűztük ki: Jó gyakorlatok megismerése, módszertani kultúra fejlesztése, szakmai
együttműködés mélyítése a 12 óvoda között.
Tovább folytattuk az egymástól való tanulást, hat alkalommal szerveztünk „Corvinás napot”,
különböző témákban, Ceglédi út feladat-ellátási hely „Így tedd rá!”, Ifjúság útja „Drámajáték,
mesefeldolgozás”, „Tanösvény bemutatása” Mikszáth krt. „Tavasz köszöntő" Csokor utca
„Tavaszi zsongás” és„ Itt a tavasz ébredj már!” az érdeklődő óvodapedagógusoknak. Az Ifjúság
útja 1. feladat-ellátási hely Interaktív tanösvény bemutatását vállalta fel az arra érdeklődő
csoportoknak, de elmaradt.
A délelőttök megtekintését minden esetben szakmai beszélgetés követte. ( Mindig a délutános
óvodapedagógusok vettek részt a bemutatókon. )
Nagyon jól bevált a belső tudásátadás, tapasztalatcsere ezen formája, melynek során nem csak
szakmai tapasztalatot szerezhetnek a kolléganők, hanem személyes kapcsolatok kiépítésére is
sor került. Ezen kívül bepillantást nyerhettünk a feladatellátási-helyek munkájába,
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sajátosságaiba, feltételrendszerébe is. Mindenképpen folytatni kell ezt a kezdeményezést úgy,
hogy minden feladat-ellátási helyre eljuthassanak a dolgozóink. Jobban kell időzíteni, elosztani
az időpontokat, figyelembe kell venni az óvodák eseménynaptárát.

Az intézmény kapcsolatai
Gazdálkodás A gazdasági vezetővel Garaczi Józsefné Icuval nagyon jó a kapcsolatunk.
Többször tartottunk megbeszélést, egyeztettünk a költségvetéssel, karbantartásokkal
kapcsolatosan. Elmondhatjuk, hogy egyre jobb, rugalmasabb lett az ügyintézés. A karbantartási
feladatok elvégzését nyomon követik. Bejelentő lapokat, illetve munka elvégzéséről naplót
vezetnek a kollegák. Így nem fordulhat elő az, hogy véletlen elmaradnak a munkálatok. Jól
átlátható, hogy kinek mi a feladata, milyen ügyben kihez kell segítségért folyamodnunk. A
személyügyisek munkáját viszont mi tudjuk jól segíteni. A közmunka program továbbra sem
működik jól. Nehezen lehet találni embert a feladatok elvégzéséhez, akik pedig jelentkeznek,
nem akarnak dolgozni. Többen alkoholos állapotban jelentek meg az óvodákban, voltak
olyanok is, akik napi 2 óránál többet nem tartózkodtak az intézményben. Már csak 4 fő van, a
13 főből. A többiek vagy felmondtak, vagy mi mondtunk fel nekik.
Óvoda és a család kapcsolata
Az óvoda a családi neveléssel együtt, vagy azt kiegészítve látja el nevelési feladatait. Az óvoda
a családi szoros együttműködése a nevelési év egyik legfontosabb feladata volt. A nevelésben
egymást segítő partneri viszonyra törekszünk, az elfogadás együttműködés, mint nevelési
feladat a gyermekek és a gyermekek érdekeit szolgálják.
Alapvető célunk a családdal való jó kapcsolat megőrzése, a megfelelő információ csere.
Eredményeink érdekében törekedtünk a természetes, korrekt, egyenrangú partneri viszonyon
alapuló együttműködésre, a harmonikus nevelést elősegítő kapcsolattartásra. Nyitottak voltunk
a családok problémái iránt. A gyermek fejlődését a szülővel egyeztetett időpontban, fogadóóra
keretében beszéltük meg.
Óvoda és a Szülői Szervezet kapcsolata
A szülői munkaközösséggel közösen tartjuk a munkatervben meghatározottak szerint az
értekezleteket, megbeszéléseket. Az egyetértési és véleményezési jogokat minden esetben
biztosítjuk számukra az intézmény működésével, dokumentumaival kapcsolatban. A Szülői
Szervezet segítséget nyújt az eszközvásárlások (játék, mozgásfejlesztő eszközök, szakmai
anyagok) beszerzésénél.
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Városi Óvodavezetői Munkaközösség
A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata
a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása volt.
Minden értekezleten aktívan vettem részt. Jó látni, hogy Kecskeméti Óvodák intézményvezetői
mennyire jól tudnak együtt dolgozni, segíteni egymás munkáját.
Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Kapcsolatunk a fenntartóval, egyrészt a köznevelési törvényből adódóan és egyéb jogszabályok
alapján hivatalos, rendszeres- másrészt pedig támogató, segítő jellegű. Törekszünk az eddigi jó
kapcsolat fenntartására, erősítésére.
Óvoda és az iskola kapcsolata
Az óvodáink kapcsolatrendszere: részletesen az intézményvezető-helyettesek munkaterve
tartalmazza.
Az intézmény kapcsolatai az intézményvezető-helyettesek beszámolóiban találhatóak.
Összegzés:
Az új felállást követően sikeres évet zárhatott a Corvina Óvoda.
Ez a nevelési év sem volt könnyebb, mint az előzőek. Egyre több a nem szakmai jellegű
dokumentáció, feladat. Az óvodapedagógusok nagyon elfáradnak az év folyamán. Azért is,
mert a csoportok létszáma növekszik, illetve egyre több gyermek BTM, illetve SNI státusszal
rendelkezik. Olyan gyermekek is vannak a rendszerünkben, akiknek megítélésünk szerint nem
ebben a közösségben lenne a helyük. (Speciális intézmény ) Az EGYMI vezetésével,
munkatársaival egyre többször találkozunk, megosztjuk a problémáinkat, tanácsot, segítséget
kérünk tőlük, de sajnos a végleges megoldások még váratnak magukra.
Az óvodapedagógusok többsége lelkesen, odaadóan végzi munkáját. Sajnos ebben az évben is
megnehezítette a munkánkat, hogy többen voltak táppénzen, akiket ki kellett helyettesíteni. A
GYES-ről visszajövő pedagógusoknál pedig problémát jelent, hogy a szabadságukat ki kell
adni munkába állás előtt, ezért van, hogy 40-50 napig is egyedül kell , hogy dolgozzon a társa.
A technikai dolgozók is kiveszik a részüket a plusz munkából. Rájuk hárul az udvar és az utca
front rendbetétele, mert sajnos a közmunkások erre képtelenek.
Ebben az évben 12 óvodapedagógustól kell elbúcsúznunk. Nyitra utcán 3 fő, Csokor utcán 1
fő, Kandó K. utca 3 fő, Katona Zs.utca 1 fő, Ifjúság útja 4 fő. Keressük még az utódjaikat.
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Kihasználjuk minden évben a pályázat adta lehetőségeket. Idén 22 pályázatot adtunk be a VTP
keretén belül.
Köszönöm helyetteseim, valamennyi munkatársam, a szülők, a fenntartó támogatását,
együttműködését, mellyel segítették az óvodában folyó szakmai munka megvalósulását!

Kecskemét, 2019. június 17.
Kapásné Pusztai Edit
intézményvezető
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Corvina Óvoda

Mártírok úti feladat-ellátási helyek
2018/2019.
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10.Mártírok úti feladat-ellátási helyek beszámolója
A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok
Intézményvezető-helyettes: Hajagos Istvánné
A feladat-ellátási helyek koordinátorai szervező, irányító egyeztető, összehangoló munkájukat
jól végezték a 2018/2019-es nevelési évben. Folyamatos volt a személyes- telefonos-, és
internet kapcsolat, ennek is köszönhetően minden feladat-ellátási helyen zavartalanul folyt a
munka, a tervezett programok, rendezvények a tervezett időben és színvonalon valósultak meg.
Kiemelt feladat – továbbra is - az időben történő, pontos, hatékony információáramlás az
intézményvezető, a kollégák és a szülők felé is egyaránt.
Dolgozói létszámadatok
A 2018/2019-es nevelési évben a dolgozói létszámadatokban változás nem történt. A nevelési
év folyamán a törvényben, csoportonként meghatározott számú óvónő és munkájukat segítő
technikai dolgozó végezte munkáját.
Gyermeklétszám adatok
Csokor utca 9.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport( 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

3

gyermeklétszám
október 1.
71 fő

gyermeklétszám
május 31.
72 fő

3

78 fő

78 fő

1
1
1

23 fő
23 fő
26 fő

23 fő
23 fő
26 fő

2 fő
2 fő
1 fő

2 fő
3 fő
1 fő

1

gyermeklétszám
október 1.
17 fő

gyermeklétszám
május 31.
17 fő

1

20 fő

21 fő

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Mártírok útja 29.
Óvodai csoportok adatai
Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)

csoportszám
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Vegyes életkorú csoport

17 fő

17 fő

1 fő
3 fő
1 fő

1 fő
1 fő
1 fő

2

gyermeklétszám
október 1.
40 fő

gyermeklétszám
május 31.
41 fő

2

48 fő

48 fő

2

40 fő

41 fő

1 fő
2 fő
1 fő
-

1 fő
2 fő
-

1

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Mártírok útja 31.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Megyjegyzés: 1 gyermek 2018.09.08-án volt 2,5 éves, ezért a statisztikában nem jelenik meg,
de az óvodai nevelésben részt vesz.

Platán utca 1.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

3

gyermeklétszám
október 1.
76 fő

gyermeklétszám
május 31.
76 fő

3

76 fő

76 fő

3

76 fő

76 fő

1 fő
4 fő
1 fő
-

1 fő
6 fő
1 fő
-

1

gyermeklétszám
október 1.
22 fő

gyermeklétszám
május 31.
25 fő

1

22 fő

22 fő

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Katona Zs. utca 1.
Óvodai csoportok adatai
Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)

csoportszám
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Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

22 fő

25 fő

1 fő
-

1 fő
-

1

gyermeklétszám
október 1.
15 fő

gyermeklétszám
május 31.
14 fő

1

21 fő

21 fő

1

15 fő

14 fő

2 fő
-

2 fő
-

3

gyermeklétszám
október 1.
78 fő

gyermeklétszám
május 31.
74 fő

3

81 fő

81 fő

3

78 fő

74 fő

4 fő
3 fő
12 fő

4 fő
7 fő
1 fő
15 fő

1

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kecskemét-Matkó, Fő utca 32.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Kandó K. u. 14.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

A nevelési év folyamán 7 gyermek iratkozott át másik óvodába. Ennek oka költözés illetve 1
esetben a családból való kiemelés volt.
6 gyermek jött óvodáinkba, mert az édesanya munkába állt, illetve óvodáink körzetébe
költöztek.
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Egy esetben történt olyan mértékű igazolatlan hiányzás, melyet a Kecskeméti Gyermekjóléti
Központ és Családi Szolgálat felé jelezni kellett. Megtörtént (elhanyagolás és egyéb okok miatt)
a családból való kiemelés. Ezt az esetet leszámítva a szülők gyermekük hiányzását minden
esetben jelezték az óvoda felé és igazolták azokat.

A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Feladat-ellátási hely
Csokor u. 9.

Mártírok útja 29.

Mártírok útja 31.

Eszközbővítés, karbantartás
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése. Konyhába
rozsdamentes asztal beszerzése.
Játékok, ábrázoló tevékenységhez
eszközök,
tornaünnepélyhez
dekorációk (drapéria vásárlása a
tornaszobába), kellékek, ajándékok
a gyermekeknek, 2. csoportba
szőnyeg vásárlása
Hiányosságok, karbantartások:
Szúnyogháló szükséges lenne a
csoportszobák ablakára.
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése (bojler javítás,
ereszcsatorna tisztítás, fűnyírás,
zöld hulladék elszállítása, WC
tartály
javítása).
Nyílászárók
cseréje – az iskola felújításának
költsége terhére
Foglalkozásokhoz,
ünnepekhez
szükséges eszközök vásárlása.
Gyermeknapi kirándulás költsége,
bábelőadás finanszírozása.
Karácsonyra ajándék vásárlás.
Nyílászárók cseréje.
Hiányosságok, karbantartások:
Csoportszobában a parketta nagyon
kopott, szükség lenne csiszolására,
lakkozására,
esetleg
PVC-re
történő cseréje. Tisztasági festésre
mindenképpen szükség lenne,
valamint a homokozó melletti pad
felújítására is.
Szükséges
karbantartások,
javítások
elvégzése
(fák
felnyesése), öltözőben, folyosón
PVC csere.
Mindkét csoportszobában galéria
építése,
függöny,
játéktároló
kosarak, vasaló, vasalódeszka
vásárlása.
Magnó (USB-s, SD kártyás)
vásárlása
Hiányosságok, karbantartások:
Nyílászárók cseréje, gyermek
asztalok, székek cseréje, udvari
játékok
felújítása,
cseréje,

Forrás
Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére
Szülői hozzájárulás

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére

Szülői hozzájárulás

Választókerületi keret terhére

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére
Költségvetés terhére és szülői
felajánlás
Szülői hozzájárulás
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Platán u. 1.

Katona Zs. u. 1.

Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.
Kandó K. u. 14.

tornaszőnyeg vásárlása, laptop
csere, felnőtteknek öltöző illetve
torna- és fejlesztő kialakítása
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése. Bejárati ajtó
melletti korlát cseréje. Hűtő,
villanytűzhely,
rozsdamentes
tálalóasztal, mikrohullámú sütő,
szappanadagolók,
tányérok,
evőeszközök, poharak vásárlása.
Gázkazán cseréje.
78 db szék és 14 db asztal
vásárlása.
Karácsonyra ajándék, búcsúzóra
tarisznya, könyv vásárlás
Szőnyeg vásárlása (1. csoport),
kerti virágok ültetése, Húsvétra
ajándék, évzáróra torta felajánlása
Hiányosságok, karbantartások:
Csoportszoba
ajtó,
ajtófélfa
mázolása.
Gyermeköltözőben a lambéria
sérült, hiányos. Az ablakok elé
árnyékoló
lenne
szükséges.
Csoportszobai szekrények, polcok
cseréje, öltözőbe beépített szekrény
beépítése, esztétikus fogmosó
pohár tartó felszerelésére lenne
szükség, teraszon lépcsőburkolása
szükséges, csoportszoba festése
Szükséges karbantartások,
javítások elvégzése
Csúszásgátló szalag ragasztása a
gyermekmosdóba.
Székek, asztalok és 3 db
futóbicikli vásárlása a
gyermekeknek.
Udvari játékok festése
Hiányosságok, karbantartások:
Udvari tároló építése lenne
szükséges.
Játékok vásárlása
Karácsonyra ajándék vásárlása
Szükséges karbantartások,
javítások elvégzése
Mini hifi, TABLET vásárlása, fa
telepítése
Játékok, ábrázoló tevékenységhez
szükséges eszközök, ajándékok
vásárlása. Udvari játékok,
napvitorla vásárlása.
Hiányosságok, karbantartások:
Csoportszobák, mosdók, öltözők,
folyosó festése.
Linóleum cseréjének folytatása.
Udvari
mászóka
oszlopainak
cseréje.
Folyosó
ablakainak
cseréje.

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére

Választókerületi keret terhére
Katonatelepi Óvodásokért
Alapítvány finanszírozásából
Szülői felajánlás

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére
Alapítvány, szülői hozzájárulás
Szülői hozzájárulás

Szülői hozzájárulás, papírgyűjtés
bevétele.
Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére
Hunyadváros választókerületi
keret terhére.
Szülői hozzájárulás,
papírgyűjtésből származó összeg.
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A szükséges és halaszthatatlan karbantartási, javítási munkák rövid idő alatt elvégzésre
kerültek, köszönhető ez a gazdasági vezetőnek és az ott dolgozó kollégáknak. A karbantartási
naplók, melyeken az adott hónap óvodai karbantartásainak, javításainak rögzítése történt
rendszeresen, a hónap végén leadásra kerültek.
Személyi feltételek
A 2018/2019-es nevelési évben a következő személyi változások történtek:
Dónátné Sárközy Edina helyett, aki táppénzre, majd szülési szabadságra ment, Molnár Éva
került alkalmazásra 2018.08.01-től a Kandó K. u. 14. feladat-ellátási helyen.
2018. 10.15-től dolgozik a Corvina Óvoda alkalmazásában fél állásban viselkedéselemző
(óvodapszichológus), aki jelenleg mesterképzést végez.
2019. 11. 12-től Márkus Emőke (kérésére) a Csokor u.9. feladat-ellátási helyről a Forradalom
utcai Óvodába került áthelyezésre. Helyette Fazekasné Baranyi Ildikó dolgozik.
A Platán u.1. feladat-ellátási helyre Ácsné Pozsony Tünde (szerződéssel) került alkalmazásra.
Molnár Éva (Kandó K. u. 14.) munkahelyi balesetet szenvedett 2018. november 30-án, ebből
kifolyólag tartósan táppénzen volt, szerződése 2019.01.31-én megszűnt. Helyette Bencsik
Bettina dolgozik 2019.03.01-től, mert Horváth Mónika a GYED lejártával újra munkába állt a
Katona Zs.u.1. feladat-ellátási helyen.
2019. január 1-től Bartáné Nagy Ágnes – aki fejlesztő pedagógusként dolgozott – óvónőként a
Mártírok útja 31. feladat-ellátási helyen került alkalmazásra. Ezzel egy időben Orlik-Polgár
Mária a Kandó K.u.14. feladat-ellátási helyen dolgozik, mert Tóthné Farkas Ágota elhagyva az
óvónői pályát az SOS faluban helyezkedett el.
A Katona Zs.u.1. feladat-ellátási helyen egy dajkát (2018.09.11-től – tartósan távollévő helyett),
a Kandó K.u.14. feladat-ellátási helyen 2018. október hónapban két dajkát alkalmaztunk (üres
álláshelyen, illetve tartósan távollévő helyettesítésére).

A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok
Időpont

Téma

2018. 08. 30.

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

Megvalósulás
Az elhangzottakat az értekezletről
készült jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza.
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2019. 02. 01.

Féléves nevelőtestületi értekezlet
„Kompetenciahatárok”

2019. 05. 15.

OVI-KUPA

2019.06. 17.

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

Baukó Zsuzsanna pszichológus
előadása „Kompetenciahatárok”
címmel. Részletesen beszélt az
óvónők, dajkák és pedagógiai
asszisztensek feladatairól, valamint
arról, hogy a szülőkkel ki, mit és
hogyan közölhet, ki adhat és miben
tájékoztatást a gyermekekről.
Mindenkit érintő probléma az SNI
és BTMN-s gyermekek óvodai
nevelése. Kitért arra, hogy ki és
hova küldheti el a gyermekeket
vizsgálatra,
ehhez
milyen
nyomtatványon kell pedagógiai
véleményt kitölteni. A feltett
kérdések az SNI gyermekek
integrálhatóságára vonatkoztak
Az
intézményvezető
röviden
értékelte az elmúlt időszakot és
felvázolta a testületnek a következő
félév feladatait.
2019. május 15-én, 24. alkalommal
került megrendezésre Kecskemét
város óvodái között igen nagy
népszerűségnek örvendő OVIKUPA.
A megmérettetésre 14 csapat
nevezett, mintegy 160 gyermekkel.
A Csokor Utcai Óvoda középső
csoportos gyermekei zenés táncot
mutattak be.
A gyermekek a következő
versenyszámokban mérték össze
erejüket:
 30 m futás időre
 célba dobás 4 m-ről
 helyből távolugrás
Az egyéni és csapat teljesítmények
összesítésre kerültek. Minden
résztvevő érmet kapott, az első
helyezett csapat pedig kupát
vihetett haza.
Témáját az értekezleten készült
jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza.

Nevelőtestületi értekezletek
Téma

Időpont

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

2018. 08. 30.

Féléves nevelőtestületi értekezlet

2019. 02. 01.

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

2019. 06. 17.

Megvalósulás
Témáját az értekezleteken készült jegyzőkönyvek
részletesen tartalmazzák.
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Szülői értekezletek, fogadó órák

Feladatellátási hely

Szülői értekezlet
Időpont

Csokor u. 9.

1.csop.2018.10.03.
2.csop.2018.09.12.
3.csop.2018.09.13.

2019.02.05.
2019.02.06.
2019.02.07.

Mártírok útja
29.

2018.09.17.

2019.02.18.

Mártírok útja
31.

2018.09.12

2019.02.13.

Platán u. 1.

Katona Zs. u.
1.
KecskemétMatkó, Fő u.
32.
Kandó K. u.
14.

2018.09.18.

Fogadó óra
Időpont

2019.01.22.

2018.11.13,20,
2018.11.05,06.
2018.11.07,08.

2019.04.10,17.
2019.04.08,09.
2019.04.10,11.

2018.11.16.
2019.01.21.
1.csoport
2018.11.19,20.
2.csoport
2017.11.21,22.
1. csoport
2018.11.29;
2018.12.04.
2. csoport
2018.11.15,16.
3. csoport
2018.11.05,12.
4. csoport
2018.10.18;25.

2019.03.11.
2019.05.06.
2019.02.18,19.
2019.02.20,21.

2019.02.28
2019.03.07.
2019.02.4,5.
2019.03.04,11.

2018.09.18.

2019.01.22.

2018.02.07;14.

2018.09.11.

2019.01.24.

2018.10.08;
11.26.

2019.02.04;
04.29.

1.csop.2018.09.18.
2.csop.2018.01.18.
3.csop.2018.01.19.

2019.01.28.
2019.01.28.
2019.01.29.

2018.10. 08,09.
2018.10.10,11.
2018.10.24,25.

2019.02.05,06.
2019.02.11,12.
2019.02.13,14.

Megvalósulás
A
szülői
értekezletek,
fogadó
órák
megtartásra
kerültek.
A
szülői
értekezleten
elhangzottakat a
jegyzőkönyvek,
amelyek
csoportnaplóban
találhatók
–
tartalmazzák.
A fogadó órákon
részt vettek neve
a fogadó óra
bizonylata
c.
dokumentumban
került rögzítésre.

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok
Feladat-ellátási hely
Csokor u. 9.
Mártírok útja 29.
Mártírok útja 31.
Platán u. 1.
Katona Zs. u. 1.
Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.
Kandó K.u.14.

Időpont
2019. 04. 13.
2019. 04. 12.
2019. 04. 13.
2019. 04. 18.
2019. 04. 18.
2019. 04. 16.
2019. 04. 11.

A nyílt napok, melyeket leendő óvodásainknak és szüleiknek szerveztünk minden feladat
ellátási-helyen megtartásra kerültek.
A nyílt napon a Csokor utcai Óvodában a vártnál sokkal nagyobb volt az érdeklődés. Ez
köszönhető - a szülőkkel folytatott beszélgetések alapján - az óvoda jó hírének, a 2016-ban
megvalósult bővítésnek és a jó eszközellátottságnak is.
Mártírok útja 29. és 31-ben néhány szülő élt a nyílt nap adta lehetőséggel.
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A Platán u. 1. és a Katona Zs u. 1. feladat-ellátási helyeken is nagyon nagy volt az érdeklődés.
Sok a Katonatelepen építkező és az ide költöző családok száma.
A Fő u. 32. és a Kandó K. u. 14. feladat-ellátási helyeken a szülők a nyílt napon való részvételt
csekély mértékben igényelték.
Beírási adatok:

25

Átirányított/
elutasított
14

Felmenést
kér
0

Lemondott a
férőhelyről
0

3

3

0

0

0

Mártírok útja 31.

10

10

0

0

0

Platán u. 1.

38

19

18

1

0

Katona Zs. u. 1.

2

2

0

0

0

Fő u. 32.

5

4

0

0

1

Kandó K. u. 14.

17

15

2

0

0

Mindösszesen

114

78

34

1

1

Jelentkezett

Felvett

Csokor u. 9.
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Mártírok útja 29.

Beiskolázási adatok
Tanköteles
gyermekek
26 fő

Közülük óvodában
maradók
6 fő

Iskolába menő
gyermekek száma
20 fő

Mártírok útja 29.

3 fő

0 fő

3 fő

Mártírok útja 31.

11 fő

4 fő

7 fő

Platán u. 1.

31 fő

15 fő

16 fő

Katona Zs. u. 1.

7 fő

4 fő

3 fő

Fő u. 32.

2 fő

0 fő

2 fő

Kandó K.u.14.

33 fő

25 fő

8 fő

Összesen

113 fő

54 fő

59 fő

Csokor u. 9.

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése

Feladat-ellátási hely
Csokor u. 9.
Platán u.1.
Katona Zs.u.1.
Mártírok útja 29.
Mártírok útja 31.
Kandó K. u. 14.

Oktatás szervezője

református hitoktató

Megvalósulás
heti rendszerességgel
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Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése
Kiemelt pedagógiai feladatok:
A 2018/2019-es nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait a 2017/2018-as nevelési év végi, a
fejlődési naplóban /EXCEL táblázat/ rögzített eredmények alapján, közösen, az évnyitó
nevelőtestületi értekezleten határoztuk meg.
-

az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés

-

verselés, mesélés

Ezeket a területeket is érintette az Óvodai nevelés országos alapprogramjában történő változás,
mely 2019.09.01-től a Corvina Óvoda pedagógiai programjában is módosításra került.
Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelésben a nemzeti identitástudat, a
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz, a családhoz való kötődés
megalapozása illetve a természeti és emberi környezet megbecsülése került hangsúlyosabban
előtérbe.
A verselés, mesélés tevékenységben a néphagyományokhoz, szokásokhoz, jeles napokhoz
kapcsolódó népmesék, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi,
dramatikus népszokások kiemelésére került sor.

Megvalósítás

Cél
A
Pedagógiai
Programban
megfogalmazott célok, feladatok
jelenjenek
a
pedagógus
tervezőmunkájában és annak
ütemezésében.

Megvalósítás
Az I és II. félévre írt nevelési tervek és
értékelések ellenőrzése megtörtént. A
kiemelt
pedagógiai
feladatok
hangsúlyosan jelentek meg
a
naplókban,
a
csoportok

31

A pedagógiai munka feleljen meg
az éves tervezésben foglaltaknak

mindennapjaiban. A nevelési évre,
gyermekcsoportra tervezett egymásra
épülő tevékenységek a személyiségés közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási eredmények
elérését szolgálták.
A teljes pedagógiai
folyamat
követhető a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban,
valamint
a
gyermeki produktumokban
A
csoportnaplók
rendszeres
ellenőrzése megtörtént.

Ellenőrzés
Belső ellenőrzés

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok
Ellenőrzés területe
Kötelező dokumentumok (2017/2018. évi csoportnaplók kötelező
tartalmi elemeinek megjelenése, Felvételi és mulasztási naplók
ellenőrzése, lezárása)
Kötelező dokumentumok (2018/2019. évi csoportnapló, Felvételimulasztási napló) pontos kitöltése, vezetése, adminisztrációs
fegyelem, naprakészség ellenőrzése
Törvényesség, dokumentumok megléte
Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése
Fejlesztőpedagógus dokumentációja
Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka
ellenőrzése

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése

Megvalósulás
2017/2018. évi csoportnapló, mulasztási
napló ellenőrzése, lezárása
2018. szeptember elején megtörtént
2018/2019. évi mulasztási napló pontos
kitöltésének ellenőrzése A 2018. évi
statisztika előtt
Ellenőrzés a statisztika előtt és május
végén történt
Ellenőrzése január 15-ig illetve június
15-ig
Mellékletben található a részletes
beszámoló
Munkaterv elkészítése: 2018.09. 01.
Beszámolók elkészítése:2019.05.31.
Ellenőrzése folyamatos: gyakornokok
minősítésre kijelölt és új kollégák
ellenőrzése,
BECS ellenőrzéseken a látottak
megbeszélése. Erősségek fejlesztendő
területek közös meghatározása. Pozitív
visszacsatolás.
Folyamatos
ellenőrzés:
óvodapedagógiai
vélemények,
jellemzések,
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmények,
Hátrányos
illetve
Halmozottan
Hátrányos
Helyzet
igénylése,
nyilvántartása, támogatási lehetőségek
tudatosítása, tájékoztatás.
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Kapcsolat a szakszolgálatokkal

Munkaközösségek működése

Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés

Védő, óvó intézkedések végrehajtása

Gyakornokok ellenőrzése

Szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató ellenőrzése
Szaktanácsadás

Közösségi szolgálat

Továbbképzés

Folyamatos
kapcsolattartás
a
szakszolgálatokkal: szakértői vélemény
iránti kérelmek, vizsgálati időpontok
továbbítása,
szakértői vélemények
tanulmányozása, továbbítása
Gyermekvédelmi
Munkaközösség
munkatervének
tükrében
a
gyermekvédelmi feladatokat ellátók
ellenőrzése
Alkalomszerű
ellenőrzés
során
tapasztalt hiányosságokra felhívtam a
kollégák
figyelmét,
ennek
ellenőrzésével az óvoda koordinátorát
bíztam meg.
A Csokor u. 9. feladat-ellátási helyen
2019.02.27-én tartott ellenőrzést a
NÉBIH. Hiányosságokat nem talált, így
intézkedési terv írására sem került sor.
A Kandó K.u.14. feladat-ellátási hely
konyhájának higiéniai szabályainak
betartása illetve betartatása miatt került
sor az iskola tagintézmény-vezetőjének,
a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági
Hivatala vezetőjének és az én
egyeztetésemre,
a
felmerülő
hiányosságok,
problémák
megbeszélésére.
Ellenőrzés: szeptember, január és május
végén
Két feladat-ellátási helyen (Katona
Zs.u.1. és Mártírok útja 31.) dolgozik
gyakornok. Az ő munkájukat abból a
szempontból ellenőriztem, hogy milyen
a kapcsolatuk a gyermekekkel, a már
kialakult szokásokhoz mennyire tudtak
alkalmazkodni.
Ebben a nevelési évben óvodáinkban
senki
sem
teljesített
szakmai
gyakorlatot.
A 2018/2019-es nevelési évben
szaktanácsadás nem volt a Mártírok úti
feladat-ellátási helyek óvodáiban.
A közösségi szolgálatot óvodáinkban
(Csokor u. 9.; Kandó K. u.14.; Platán
u.1.) teljesítő diákok igyekeztek aktívan
bekapcsolódni az óvoda életébe. A
gyermekek gondozásában illetve a
velük való játéktevékenységben aktívan
vettek részt.
Szakvizsgát adó képzésen senki sem
vett részt.
A továbbképzések a Beiskolázási
tervben foglaltak szerint valósultak
meg.
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Munkáltatói feladatok

Ellenőrzés területe

Megvalósulás

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása
Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája
Munkavédelmi oktatás megszervezése
Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem
Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása
Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló
előírások betartása
Technikai dolgozók munkavégzése
Munkaidő betartása
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése

HACCP betartása
Óvoda rendje, tisztasága

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk

KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése

Meglétük felülvizsgálatra, illetve
szükség szerint módosításra került.
Folyamatos ellenőrzés valósult meg.
Megvalósult: 2018. 08. 30.
Ellenőrzése
folyamatos,
szúrópróbaszerű.
Minden
feladat
ellátási-helyen
megvalósult október hónapban
Folyamatos megfigyelés, ellenőrzés
A munkafegyelem megfelelő.
Folyamatos ellenőrzés
A rájuk bízott feladatokat megfelelően
elvégezték.
Folyamatos ellenőrzés
A munkaidő betartása pontos, precíz.
Minden hónap elején az előző havi
jelenléti ívek ellenőrzése
Folyamatos ellenőrzés
Az előírásoknak megfelelő.
HACCP oktatás minden dajkai és
pedagógiai asszisztensi státuszban
dolgozónak: 2019. 02. 01.
Folyamatos ellenőrzés
Rend és tisztaság betartatása és
betartása megfelelő.
Az intézkedési tervek elkészültek, a
felmerülő
hiányosságok
kiküszöbölésre kerültek.
Az ellenőrzés rendszeres.
Az
aktuális
adatok
frissítése,
módosítása, korrigálása folyamatosan
történik.

Ferenczy Ida Óvoda, a Corvina Óvoda és a Kecskeméti Planetárium belső ellenőre 2019. június
12-én végzett ellenőrzést a Mártírok úti feladat-ellátási helyek óvodáiban.

Gazdálkodás
Ellenőrzés területe
A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése
Eszköznyilvántartás, leltár
Térítési díj szedése

Megvalósulás
A nyár folyamán karbantartási
munkák nem történtek az óvodákban.
Megvalósult 2018. 12. hónapban
Előre
kijelölt
időpontban
az
óvodatitkár szedi. Aki elmulasztja,
pótbefizetésen van erre lehetősége.
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Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése

Pályázatok

A
megfelelő
igazolások,
dokumentumok a titkári irodában
megtalálhatók.
Folyamatosan
a
Gazdasági Hivatal ellenőrzi.
A 2018/2019-es nevelési évre VTP
pályázatok a leírtak és a tervezettek
szerint valósultak meg:
Csokor
u.
9.:
OVI-KUPA,
Egészséghét, Egy mesés délután
Tündérországban, Mesés hétpróba
Matkó: Családi palacsintázó
Mártíroki útja 31. Tök jó hét
Kandó K.u.14.A hátrányos helyzetű
tanulók felzárkóztató és esélyteremtő
programjainak támogatása; Családi
nap.
A következő nevelési évre az alábbi
VTP pályázatok megírására került sor:
Csokor u.9.: OVI-KUPA 25 éve,
Mesés hétpróba, Kertész leszek, fát
nevelek,
Szakmai
nap:”Léleksimogató”, Egészséghét
Fő u.32.: Családi gyermeknap
Kandó K.u.14.: Családi nap, Két láb,
két kerék, Fára mászni volna jó
Platán u.1. Egészséges, mint a makk,
Katonatelepi
forgatag,
Platánfa
meséje
Mártírok útja 31.: Mozgás hete, Tök jó
hét
Mártírok útja 29. Gyermeknapi családi
mókázás

Külső ellenőrzés
Tanfelügyeleti ellenőrzés
A 2019. 05.28-án intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés történt a Corvina Óvodában.
Feladat-ellátási hely
Corvina Óvoda Csokor u. 9.

Tanfelügyeletben részt
vevő
Kapásné Pusztai Edit
intézményvezető

Időpontja
2019. 05. 28.

Értékelés
Belső Önértékelési Csoport
Feladat-ellátási hely
Csokor u. 9.
Csokor u. 9.
Kandó K. u. 14.
Platán u. 1.

BECS ellenőrzésben részt
vevők
Bárdy Zoltánné
Beliczai Monika
Patkós Ferencné
Saskőiné Csortos Ibolya

Időpontja
2018. 10. 17.
2018. 11. 15.
2018. 11. 27.
2018. 02. 12.

35

Mártírok útja 31.
Fő u. 32.

Arató Nóra
Méhész Árpádné

2019. 03. 14.
2019. 04. 17.

A Belső Önértékelési Csoport a munkatervben meghatározott kollégákat ellenőrizte, a tervezett
időpontban. Részletes értékelés a BECS beszámolóban.
Intézményvezető-helyettesi ellenőrzés

Feladat-ellátási hely
Mártírok útja 31.
Mártírok útja 29.
Mártírok útja 31.
Katona Zs. u. 1.
Kandó K. u. 14.
Platán u. 1.

Intézményvezetőhelyettesi ellenőrzésen
részt vevők
Gazdagné Forgács Erzsébet
Beregszászi Katalin
Szarkáné Kis Brigitta
Bencsik Bettina
Orlik-Polgár Mária
Juhászné Szabó Ivett

Időpontja

2018. 10. 16.
2018. 11. 07.
2018. 11. 16.
2018. 11. 27.
2019. 03.12.
2019. 03. 26.

Gyermeki értékelés
Minden feladat-ellátási helyen – évek óta hasonló feladatokkal –a kollégák felmérik

a

nagycsoportos gyermekeket abból a szempontból, hogy melyek a gyermek kiemelkedő és
melyek a fejlesztendő területei. A felmérés területei /adatok; tájékozódás térben, síkban, időben;
emberábrázolás; beszédállapot; verbális figyelem, emlékezet; képolvasás; vonalvezetés;
matematika; vizuális differenciálás; alak-háttér diszkrimináció; kreatív gondolkodás/
egységesek, módszerei pedig egyéniek. Semmi esetre sem ez dönti el azt, hogy a gyermek
iskolaérett-e vagy sem. A gyermek szabály- és feladattudata, kitartása, kudarctűrő képessége
azonban ezeken a feladatokon keresztül jól érzékelhető.
Az eredményekről a szülők fogadó óra keretében kapnak tájékoztatást.
Adatok
Tájékozódás

síkban
térben
időben

Emberábrázolás
Beszédállapot

akusztikus
differenciálás
szavak után
mondása

97%
94%
100%
95%
94%
94%
83%

70%
88%
63%
75%
89%

73%
56%
74%
66%
71%

90%

77%

54%

81%

76%
91%
74%
80%
87%

91%
85%
81%
81%
75%

100%
100%
100%
82%
70%

86%
90%
85%
89%
84%

93%

80%

100%

97%

85%

53%

100%

84%
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Verbális
figyelem,
emlékezet
Képolvasás
Vonalvezetés
Matematika
Vizuális
differenciálás
Alak-háttér
diszkrimináció
Kreatív
gondolkodás

mondatok után
mondása
következtetés
kérdésekre
válasz
reprodukálás

90%
81%
91%
81%
86%
99%
88%
100%
81%

84%

60%

50%

52%

79%

81%

63%
100%
80%
60%

84%
68%
76%

92%

83%

94%

83%

67%

62%

81%
87%

71%
78%

88%
93%

90%
90%

77%
84%
75%
86%

91%
91%
81%
48%
88%

100%
100%
80%
100%
100%

87%
90%
96%
86%
88%

78%

91%

100%

91%

97%

94%

100%

96%

74%

83%

93%

85%

Minden nevelési évben kétszer töltenek ki a kollégák egy EXCEL táblázatot, amely a nevelés
fő területeit tartalmazza. Ez az összesítő táblázat százalékos kimutatást ad a nevelés-oktatás fő
területeinek eddig elért eredményeiről. A további tervezés alapja ez az eredmény. Ebből jól
leolvashatóak a kiemelkedő és a fejlesztendő területek csoport és egyéni szinten is.

Csokor u. 9.

Félév

Év
vége

Középsősök
átlaga
Év
Félév
vége

1. Egészséges életmód alakítása

19%

38%

76%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

19%

37%

3. Játék

19%

4. Munka

Kicsik átlaga

Óvodai szinten

Nagyok átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

82%

89%

97%

61%

72%

3

71%

77%

86%

96%

59%

70%

11

38%

76%

78%

88%

97%

61%

71%

10

19%

39%

72%

76%

90%

100%

60%

72%

8

5. Tanulás

20%

38%

73%

79%

80%

98%

58%

72%

14

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

17%

36%

75%

78%

85%

97%

59%

70%

11

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

19%

38%

69%

73%

86%

96%

58%

69%

11

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

15%

35%

75%

79%

86%

98%

59%

71%

12

9. A külső világ tevékeny megismerése

12%

28%

66%

72%

90%

100%

56%

67%

11

10. Mozgás

13%

35%

71%

77%

85%

95%

56%

69%

13

Mártírok 29.
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Mártírok 31.
Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

43%

55%

62%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

34%

44%

3. Játék

34%

4. Munka

Óvodai szinten

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

72%

80%

88%

62%

72%

61%

70%

76%

85%

57%

66%

45%

69%

72%

80%

72%

61%

63%

2

36%

45%

67%

76%

80%

90%

61%

70%

9

5. Tanulás

33%

41%

67%

73%

74%

84%

58%

66%

8

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

34%

43%

67%

70%

73%

80%

58%

64%

6

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

24%

33%

65%

70%

74%

81%

54%

61%

7

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

26%

36%

65%

69%

73%

80%

55%

62%

7

9. A külső világ tevékeny megismerése

21%

30%

63%

66%

72%

76%

52%

57%

5

10. Mozgás

27%

38%

74%

77%

82%

86%

61%

67%

6

Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

26%

35%

65%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

26%

35%

3. Játék

18%

4. Munka

Óvodai szinten

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

10
9

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

74%

76%

84%

51%

64%

13

59%

62%

73%

80%

48%

59%

11

25%

63%

68%

75%

77%

46%

57%

11

19%

28%

58%

66%

79%

79%

46%

58%

12

5. Tanulás

15%

21%

57%

61%

74%

77%

43%

51%

8

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

23%

32%

58%

65%

76%

84%

47%

60%

13

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

12%

16%

50%

57%

70%

71%

38%

48%

10

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

9%

11%

50%

58%

69%

69%

37%

46%

9

9. A külső világ tevékeny megismerése

6%

6%

42%

52%

69%

68%

33%

41%

8

10. Mozgás

19%

22%

49%

63%

66%

67%

40%

51%

11

Platán u. 1.
Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

32%

44%

47%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

28%

43%

3. Játék

22%

37%

Óvodai szinten

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

54%

80%

89%

53%

62%

9

54%

65%

74%

84%

52%

64%

12

53%

65%

75%

86%

50%

63%

13

38

4. Munka

17%

27%

55%

63%

83%

90%

52%

60%

8

5. Tanulás

19%

33%

50%

59%

76%

86%

48%

59%

11

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

23%

34%

52%

61%

75%

85%

50%

60%

10

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

18%

27%

51%

60%

75%

85%

48%

57%

9

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

16%

27%

49%

57%

74%

85%

46%

56%

10

9. A külső világ tevékeny megismerése

18%

26%

48%

56%

78%

88%

48%

57%

9

10. Mozgás

22%

31%

54%

65%

82%

90%

53%

62%

9

Katona Zs. u. 1.

Óvodai szinten

Kicsik átlaga
Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

59%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Középsősök
átlaga
Félév

Év
vége

67%

60%

59%

64%

3. Játék

58%

4. Munka

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

71%

80%

87%

66%

75%

11

62%

68%

76%

83%

66%

72%

6

64%

62%

72%

80%

90%

67%

75%

8

57%

65%

60%

72%

80%

90%

66%

76%

10

5. Tanulás

54%

62%

56%

68%

70%

85%

60%

72%

12

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

55%

60%

60%

69%

79%

85%

65%

71%

6

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

51%

56%

57%

65%

74%

87%

61%

69%

8

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

42%

49%

53%

63%

74%

87%

56%

66%

10

9. A külső világ tevékeny megismerése

48%

53%

57%

64%

72%

87%

59%

68%

9

10. Mozgás

52%

60%

59%

69%

77%

90%

63%

73%

10

Matkó, Fő u. 32.
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Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

68%

73%

93%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

58%

51%

3. Játék

54%

4. Munka

Óvodai szinten

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

95%

97%

99%

78%

81%

3

78%

79%

94%

94%

58%

63%

5

42%

79%

84%

92%

95%

54%

59%

5

59%

51%

82%

85%

97%

98%

59%

65%

6

5. Tanulás

40%

25%

69%

72%

90%

92%

40%

45%

5

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

59%

48%

85%

86%

92%

93%

59%

63%

4

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

44%

34%

77%

83%

85%

92%

44%

52%

8

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

43%

29%

75%

81%

80%

87%

43%

48%

5

9. A külső világ tevékeny megismerése

38%

19%

66%

70%

87%

95%

38%

41%

3

10. Mozgás

49%

33%

79%

82%

96%

98%

49%

53%

4

Kandó K. u. 14.
Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

1. Egészséges életmód alakítása

62%

73%

79%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

54%

66%

3. Játék

43%

4. Munka

Óvodai szinten

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

Félév

Év
vége

Félév

Év
vége

85%

92%

95%

79%

84%

5

73%

79%

88%

92%

72%

79%

7

56%

68%

78%

91%

95%

67%

95%

28

47%

60%

72%

81%

92%

98%

70%

80%

10

5. Tanulás

53%

67%

71%

79%

91%

96%

72%

81%

9

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

61%

71%

78%

84%

90%

94%

76%

83%

7

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

41%

52%

65%

73%

90%

94%

65%

73%

8

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

35%

47%

55%

66%

90%

95%

60%

69%

9

9. A külső világ tevékeny megismerése

33%

46%

54%

66%

88%

94%

58%

69%

11

10. Mozgás

45%

58%

61%

72%

90%

93%

65%

74%

9

A Csokor u. 9. feladat-ellátási hely
A nagycsoportosok minden területen 90% feletti, jó teljesítményt mutatnak.
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A középsősöknél a kiemelt pedagógiai feladatok: érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi
nevelés 77%, a verselés, mesélés 78% átlagos hozzáadott pedagógiai értékkel.
Kiemelkedő az egészséges életmódra nevelés 82%. Fejlesztendő terület: külső világ tevékeny
megismerése 72% és az ének, zene, énekes játék, gyermektánc 73%.
A kiscsoportosok esetében fejlesztendő terület – legkevesebb százalékot (28%) a környezet
megismerésére nevelés mutat annak ellenre, hogy a hozzáadott pedagógiai érték 16%. A másik
két fejlesztendő terület a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka illetve a mozgás. Kiemelkedő a
munka és a kiemelt pedagógiai feladatok közül az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi
nevelés (37-38%).
Mártírok útja 29. feladat-ellátási hely
Fejlesztendő terület a középső csoportosoknál a külső világ tevékeny megismerése (52%) és az
ének, zene, énekes játék, gyermektánc (57%), a kicsiknél a külső világ tevékeny megismerése
(6% - a félévi felmérés során is ennyi volt), valamint a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
(11% - 2% hozzáadott pedagógiai értékkel). A kiemelt pedagógiai feladatok esetében a
hozzáadott pedagógiai érték 11-13% - százalékot mutat.
Legmagasabb százalékokat a kicsik és a középsősök esetében is az egészséges életmódra
nevelés (35%, 74%).
Mártírok útja 31. feladat-ellátási hely
A középsősök esetében (77%) a mozgás, a kicsiknél pedig (55%) az egészséges életmódra
nevelés mutatja a legmagasabb százalékot. Fejlesztendő terület a középsősöknél (66%) a külső
világ tevékeny megismerése és (69%) a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka. A kicsik
fejlesztendő területe a külső világ tevékeny megismerése (30%) és az ének, zene, énekes játék,
gyermektánc. A kiemelt pedagógiai feladatok hozzáadott pedagógiai értéke átlagos (6% - 9%).
Platán u. 1. feladat-ellátási hely
A nagycsoportosok kiemelten jól teljesítettek (90%) a munka területén. A középsősöknél az
érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés – kiemelt pedagógiai feladat – 65%, 9%
hozzáadott pedagógiai értékkel. A kicsiknél az egészséges életmódra nevelés 44%, 12%
hozzáadott pedagógiai értékkel.
Fejlesztendő terület:a kicsiknél a munka, ének, zene, énekes játék, gyermektánc és a rajzolás,
festés, mintázás, kézi munka (27%), a középsősöknél az egészséges életmód alakítása 54%.
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Katona Zs. u. 1. feladat-ellátási hely
Kiemelten jól teljesítettek a nagyok a játék, a munka és a mozgás (90%), a középsősök a játék,
munka (72%), a kicsik az egészséges életmódra nevelés (67%) területeken.
Fejlesztendő terület: a kicsiknél és a középsősöknél egyaránt a rajzolás, festés, mintázás, kézi
munka (49 %, 63%) .
Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. feladat-ellátási hely
Kiemelkedő az egészséges életmódra nevelés a kis (73%)- és középső (85%) csoportosoknál is.
Kicsiknél és a középsősöknél egyaránt legkevesebb százalékot mutat, így továbbra is
fejlesztendő terület a külső világ tevékeny megismerése (19%, illetve 70%).
Kiemelkedő százalékot (100%) mutat a nagyoknál a külső világ tevékeny megismerése – A
kiemelt pedagógiai feladatok a nagycsoportosok esetében 90% feletti értéket mutat.
Kandó K.u.14.
A nagyok minden területen 90% feletti teljesítményt mutatnak.
A kicsik és a középsősök kiemelkedő területe is az egészséges életmódra nevelés (73%, 85%).
A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka és a külső világ tevékeny megismerése a kicsik, ének,
zene, énekes játék, gyermektánc valamint a mozgás a középsősök fejlesztendő területe.
A következő, 2019/2020. nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai az Excel táblázat alapján
legkevesebb százalékot illetve legkevesebb hozzáadott pedagógiai értéket mutató tevékenységi
területek lesznek. Erről – javaslatomra - a nevelőtestület az évnyitó nevelőtestületi értekezleten
dönt.

Pedagógusminősítési eljárások
A 2018/2019-es nevelési évben a következő kollégák minősítése történt sikeres eredménnyel:
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Feladat-ellátási hely
Mártírok útja 31.
Mártírok útja 29.
Kandó Kálmán u. 14.
Mártírok útja 31.
Katona Zs. u. 1.

Pedagógusminősítési eljárásban részt
vevő óvodapedagógus
Gazdagné Forgács Erzsébet
Beregszászi Katalin
Babákné Míg Rita
Szarkáné Kis Brigitta
Bencsik Bettina

Elérni kívánt
fokozat
Ped.II.
Ped.II.
Ped.II.
Ped.I.
Ped. I

megvalósulás
2018. 10. 05.
2018. 11. 13.
2018. 11. 16.
2018. 11. 22.
2018. 12. 06.

Személyiség és közösség fejlesztés
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása
Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése. Az alulteljesítő, tanulási
nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő
fejlesztése. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt kell fektetni a
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
SNI gyermekek:
Feladat-ellátási hely
Csokor u.9.
Mártírok útja 29.
Mártírok útja 31.
Platán u.1.
Katona Zs.u.1.
Matkó, Fő u.32.
Kandó K. u. 14.
Összesen:

SNI (2)
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
8 fő

SNI (3)
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő

ellátva
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
11 fő

részben ellátva
-

ellátatlan
-

BTMN-s gyermekek
Feladat-ellátási hely
Csokor u.9.
Mártírok útja 29.
Mártírok útja 31.
Platán u.1.
Katona Zs.u.1.
Matkó, Fő u.32.
Kandó K.u.14.
Összesen:

fő
2 fő
1 fő
5 fő
1 fő
7 fő
16 fő

Részletes értékelés a fejlesztő pedagógus beszámolójában.
Tehetséggondozás
Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv
felkeltése, tehetséggondozása.
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Óvodáink a következő városi szintű rendezvényeken vettek részt:
Megnevezés
Pöttöm Próba

Földünkért 5 próba
Városi Versmondó
Találkozó
Magyar Ilona Általános
Iskola rajzpályázata
Szent Miklós rajzpályázat
Mesemondó nap a
Kertvárosi Általános
Iskolában
Farsangi maszk verseny
(Hunyadi János Általános
Iskola)
Népdaltalálkozó –
Egyetértés utcai Óvoda
Micimackó Mesemondó
Találkozó
48-as rajzpályázat Cifrapalota
„Nyitnikék”
Mathiász J.Általános Iskola
tavaszi rajzpályázata
Rajzpályázat
Subrosa Egyesület
rajzpályázata
Termostar
rajzpályázat”Kutyakaland”

Időpont

2018. 10. 05.

2018.10.19.

2018.10.26.
2018. október
2018. december
2019. 01.31.

2019. január

Résztvevő
Csokor u.9. /3. nagycsoport
Platán u.1. /1. 2. 3. vegyes csoport
Katona Zs. u. 1. /4. vegyes csoport
Kandó K.u.14. /1. vegyes csoport
Csokor u. 9. /1. nagycsoport
Platán u.1./1. 2. 3. vegyes csoport
Katona Zs. u. 1. /4. vegyes csoport
Mártírok útja 31. /1. és 2. vegyes csoport
Csokor u. 9. /3. nagycsoport
Kandó K.u.14. /1 vegyes csoport
Platán u.1. /3. vegyes csoport
Platán u. 1. /3. vegyes csoport
Mártírok útja 31. / 1. és 2. vegyes csoport
Csokor u. 9. /3. nagycsoport
Mártírok útja 31./1. és 2. vegyes csoport
Mártírok útja 29. /3. vegyes csoport
Fő u. 32. vegyes csoport
Mártírok útja 31./1. és 2. vegyes csoport
Kandó K.u.14. /1.;2.; 3. vegyes csoport
Platán u.1. /3. vegyes csoport

2018.03.02.
2019.03.15.
2019. március
2019. 04.04.
2019. április
2019. 04. 12.

Fülemüle ének fesztivál

2019. 04. 12.

OVI-KUPA

2019. 05. 15.

„Mit rejt az erdő?” rajzpályázat

2019. június

Csokor u. 9. /3. nagycsoport
Platán u.1. /3. vegyes csoport
Platán u.1. /1. 2. 3. vegyes cs.
Csokor u.9. /3. nagycsoport
Kandó K.u.14. /1.; 2. vegyes csoport
Platán u.1. / 1. ; 2. 3. vegyes csoport
Kandó K.u.14. /1.; 2.; 3. vegyes csoport
Mártírok útja 29. (3 fő)
Csokor u. 9. /3. nagycsoport
Kandó K.u.14./2.; 3. vegyes csoport
Platán u. 1. /2. 3. vegyes csoport
Platán u. 1. /2. 3. vegyes csoport
Kandó K.u.14./ 2. vegyes csoport
Csokor u.9. /3. nagycsoport
Platán u.1. /1. 2. 3. vegyes csoport
Katona Zs. u. 1. /4. vegyes csoport
Mártírok útja 31. /1.és 2. vegyes csoport
Kandó K.u.14. /1.;2.; 3. vegyes csoport
Platán u. 1. /1. vegyes csoport
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Feladat
Foci
Népi játék, néptánc foglalkozás
gyermekeknek
Mozgásfejlesztés
Tehetséges gyermekek városi
rendezvényekre való felkészítése

Megvalósulás
Csokor u.9.
Kandó K.u.14.
heti rendszerességgel
Csokor u.9.;
Platán u.1. és Katona Zs.u.1.
minden feladat ellátási-helyen
minden feladat ellátási-helyen

Gyermekvédelem
Cél: minden olyan családot, gyermeket találjunk meg, akik segítségre szorulnak.
Feladat
A gyermekvédelmi feladatok
ellátásának megszervezése
Jogszabályi változások nyomon
követése
Gyermekek mindenekfelett álló
érdekeinek érvényesítése és az
érvényesülés ellenőrzése
A nevelőmunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtése
A családok, gyerekek segítése, az
esélyegyenlőség biztosítása
A gyermekek adatainak védelme, az
óvodai dolgozók titoktartási
kötelezettségének betartatása
Családlátogatások, fogadó órák
HH, HHH, veszélyeztetett
gyermekek nyilvántartása
Rendszeres óvodalátogatás
figyelemmel kísérése, gyermeki jogok
érvényesülése
A szülők informálása a különböző
támogatásokról, és azok feltételeiről
Az óvodaköteles és a veszélyeztetett
óvodás korú gyermek felkutatása az
óvoda körzetében.
A gyermekek rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése.
Gyermekbalesetek megelőzése, védő –
óvó intézkedések megfogalmazása

Megvalósulás
Megvalósult, megbeszélés a gyermekvédelmi felelősökkel, közös
munkaterv készítése.
A törvényi változásokról az érintettek tájékozódtak.
Folyamatosan megvalósult.
A nevelési év folyamán törekedtünk az egészséges és biztonságos
feltételek megteremtésére.
Folyamatosan eleget tettünk a családok, gyermekek
megsegítésének, az esélyegyenlőséget biztosítottuk.
A titoktartási kötelezettséget minden kolléga betartotta. A
gyermekek adatainak védelmét megőriztük.
A gyermekek érdekében megtörténtek a szükséges
családlátogatások, fogadó órák.
A HH és HHH-s gyermekek nyilvántartásának vezetése folyamatos.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek rendszeres óvodába járást,
ezáltal a gyermeki jogok érvényesülését is.
Szükség szerinti tájékoztatás történt a szülők felé a különböző
támogatásokról, azok feltételeiről.
Még beíratás előtt megtörtént az óvodaköteles és veszélyeztetett
gyermekek felkutatása a védőnő segítségével.
A Kandó K.u.14. feladat-ellátási helyről egy gyermek került
kiemelésre a családból 2019.05.06-án.
Szükség szerint történt a gyermekek egészségügyi vizsgálatának
megszervezése.
Folyamatos tájékoztatás a gyermekek és a kollégák felé a baleset
megelőzés fontosságáról.
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A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése
A nevelőtestület tagjai az általuk vállalt feladatokat maradéktalanul ellátták, a határidőket
pontosan betartották – ez az általuk vezetett dokumentumokból nyomon követhető.
A vállalt feladatok között megjelenő rendezvények, programok színvonalasan megvalósultak.
Eseményterv
A 2018-2019. nevelési évről írt beszámolójában minden csoport rögzítette azokat az
eseményeket, városi illetve óvodai rendezvényeket, amelyeken részt vettek.
Lehetőségekhez mérten igyekeztem az óvodák rendezvényein jelen lenni:
minden feladat-ellátási hely karácsonyi ünnepségén,
Mártírok útja 29. ; Csokor u.9. (1. kiscsoport) anyák napi ünnepélyén,
Matkó, Fő u. 1. és Mártírok útja 31. (1 vegyes csoport) anyák napi ünnepség főpróbáján
Csokor u. 9. ; Mártírok útja 29. és 31. tornaünnepélyén
Kandó K. u. 14. (3. vegyes csoport) nagyok búcsúztatásának főpróbáján
Csokor u.9. (3. nagycsoport); Kandó K.u.14. (2.vegyes csoport)nagycsoportosok búcsúztatóján
Csokor u. 9. gyermeknapon.
Eseményterv
Hónap
Szeptember

Október

November

Ünnepek, megemlékezések,
események
15. Szüreti nap (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
21.Szüret csoportonként lovas kocsival (Platán u.1. és
Katona Zs.u.1.)
22. Hunyadivárosi napokon való részvétel (Kandó
K.u.14.)
02-03. Papírgyűjtés (Kandó K.u.14.)
05. Kirándulás az Arborétumba (Platán u.1. és Katona
Zs.u.1.)
11-12. Papírgyűjtés (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
18. Papírgyűjtés (Matkó, Fő u.32.)
24-26. Tök jó hét (Mártírok útja 31)- VTP pályázat
26. Tök jó hét – nyílt nap
Óvónők részvétele a MathiászJ. Általános Iskola nyílt
napján (Platán u. 1. és Katona Zs.u. 1.)
5-6. Papírgyűjtés (Mártírok útja 31.)
20-23. Nyílt nap (Kandó K.u.14.)
29. Adventi készülődés (Matkó, Fő u.32.)
29. Adventi készülődés (Csokor u.9. 1. csoport)
30. Adventi készülődés (Kandó K.u.14.)

Megvalósulás

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.
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December

05. Mikulás ünnepség (Mártírok útja 29.)
06. Mikulás ünnepség (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.;
Mártírok útja 31. Csokor u.9. Kandó K.u.14.) )
18. Karácsony (Kandó K.u.14.)
19. Karácsonyi ünnepség (Platán u.1.és Katona
Zs.u.1.)
19. Karácsonyi ünnepség (Matkó, Fő u.32.)
19. Betlehemes játék (Csokor u.9.)

A tervezett programok
megvalósultak.

19. Karácsonyi ünnepség (Mártírok útja 29.)
20. Karácsonyi ünnepség (Mártírok útja 31.)
Január
Február

Március

Április

Május

22. Teadélután az óvodában (Kandó K.u.14.)
01. Farsang (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.)
16. Alapítványi bál (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.)
18. Farsang (Mártírok útja 31.)
18. Farsang (Csokor u.9.)
20. Farsang (Kandó K.u.14.)
20. Fényképezés (Kandó K.u.14.)
25. Farsang (Mártírok útja 29.)
28. Farsang (Matkó, Fő u.32.)
08. Nőnap megünneplése (Mártírok útja 29.)
08. Nőnap megünneplése (Kandó K.u.14.)
14. Nemzeti ünnep megünneplése (Platán u.1. és
Katona Zs.u.1.)
14.Nemzeti ünnep megünneplése (Matkó, Fő u.32.)
14. Nemzeti ünnep megünneplése
14. Nemzeti ünnep megünneplése az iskolával
közösen (Mártírok útja 29.)
14. Megemlékezés a nemzeti ünnepről (Kandó
K.u.14.)
20. Egészségnap (Csokor u.9.)
Óralátogatás a nagycsoportosokkal a Mathiász János
Általános Iskolában előre egyeztetett időpontban
(Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
Óralátogatás az iskolában a nagycsoportos
gyermekekkel (Mártírok útja 29.)
11. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleiknek
(Matkó, Fő u.32.)
13. Nyílt nap (Csokor u.9. és Mártírok útja 31.)
16. Húsvéti előkészületek, kézműves délelőtt
szülőkkel (Matkó, Fő u.32.)
17. Húsvét (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
18. Óvodanyitogató (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
19. Húsvét az óvodában
25. Anyák napja (Mártírok útja 29.)
30. Anyák napja (Csokor u.9. 1.csoport, 2.csoport)
Májusfa állítás az óvoda udvarán (Kandó K.u.14.)
02. Anyák napja (Mártírok útja 31.)
02. Anyák napja (Csokor u.9. 3. csoport)
06. Anyák napja (Matkó, Fő u. 32.)
08. Anyák napja (Katona Zs.u.1. 4. csoport)
08. Anyák napja (Platán u.1. 3. csoport)
08. Munkadélután – barkácsolás a szülőkkel (Mártírok
útja 29.)
09. Anyák napja (Platán u.1. 1. csoport
10. Anyák napja (Platánu.1. 2. csoport)
15. OVI-KUPA

A tervezett program megvalósult.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.
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19-22. Anyák napja (Kandó K.u.14. csoportjaiban)
22.Tornaünnepély (Mártírok útja 29 és Mártírok 31.)
24. Tornaünnepély (Csokor u.9.)
24.Gyermeknapi vidámságok (Mártírok útja 29.)
27. Családi palacsintázó – gyermeknap, családi nap
(Matkó, Fő u. 32.) VTP pályázat
31. Évzáró, búcsúztató (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
31. Évzáró, nagyok búcúztatása (Matkó, Fő u. 32.)
31. Évzáró, búcsúzó (Mártírok útja 31.)
31. Évzáró, gyermeknap (Csokor u.9.) – „Mesés
hétpróba” VTP pályázat
31. Évzáró, búcsúztaztó
Csoportok kirándulása (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
Kirándulás a Vackor várba előre egyeztetett
időpontban (Kandó K.u.14.)
03. Gyermeknap (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.)
05. Kirándulás (Mártírok útja 29.)
08. Családi nap (Kandó K.u.14.)
12. Kirándulás (Mártírok útja 31.)

Június

A tervezett programok
megvalósultak.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Munkaközösségek
A Corvina Óvoda Gyermekvédelmi munkaközössége a 2018-2019-as nevelési évre közös
munkatervet dolgozott ki. Ennek összeállításában a feladat-ellátási helyenként megválasztott
gyermekvédelmi felelősök vettek részt.
Nevelési évre vonatkozó összegző értékelésüket - feladat ellátási-helyenként – beszámolójuk
tartalmazza.
Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése

Hónap

A bemutató tartalma
„Tavaszi zsongás”

2019. 04. 11.
„ Itt a tavasz ébredj már!”

Megvalósulás
Csokor u. 9. feladat- ellátási hely
2. középső csoportjában
Csokor u. 9. feladat- ellátási hely
3. nagycsoportjában

A Corvina Óvoda óvónői a Csokor u. 9. feladat-ellátási helyen színvonalas, jó hangulatú
délelőtti program részesei voltak. A Corvina Óvoda óvónői körében nagy volt az érdeklődés,
a belső hospitáláson és az azt követő megbeszélésen 23 óvónő vett részt.
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Feladat-ellátási helyek kapcsolatai
Családdal való kapcsolat
Családlátogatás:
Az év eleji igény szerinti családlátogatások a tervezettek szerint valósultak meg.
Rendkívüli családlátogatásra ebben a nevelési évben egy feladat-ellátási helyen sem került sor.
Fogadóórák, naponkénti párbeszéd:
A szülők többsége rendszeresen érdeklődik - nemcsak fogadó órán, hanem a naponkénti
párbeszédet is kihasználva – gyermekéről. Legfontosabb információkhoz a kollégák a reggeli
és délutáni beszélgetések során jutnak a gyermekkel, a család életében bekövetkezett
változásokkal kapcsolatosan.
Szülői értekezletek:
A szülői értekezletek megtartása a tervezettek szerint valósult meg. Ezeken általában jelentős
érdeklődés volt tapasztalható. Sajnálatos módon minden csoportban vannak olyan szülők, akik
ezeken az alkalmakon nem vesznek részt.
Rendkívüli szülői értekezletre – két feladat-ellátási helyen került sor:
A Platán utcai feladat-ellátási helyen személyi változások miatti rendkívüli szülői értekezlet
összehívására került sor. Bemutatásra került a szerződéssel alkalmazásra került óvónő.
A Csokor u. 9. feladat-ellátási helyen a szülők által létrehozott VIBER csoportba kerültek olyan
megjegyzések, kijelentések, amelyekre az óvónő kollégák mindenképpen szerettek volna
reagálni, véleményüket a szülőkkel megosztani.
Közös munkadélutánok:
Szülőkkel tartott munkadélutánokra feladat ellátási-helyenként, – igény szerint – a tervezettek
szerint került sor. Ezeken az alkalmakon ajándék, jelmezek készítésére, az udvar rendbetételére
került sor.
Nyílt napok a már óvodába járó szülők gyermekeinek
A Csokor u. 9. 1.(kis) csoportjában az anyák napja délelőttje nyílt nap, ahol az anyukák a
délelőtt folyamán együtt játszanak gyermekeikkel.

49

A többi óvoda csoportjaiban előzetes egyeztetés szerint a szülők bemehetnek a csoportba,
megfigyelhetik gyermekeiket.
Szülők Óvodai Szervezete
A Szülők Óvodai Szervezete minden feladat ellátási-helyen maximálisan segítették az óvónők
munkáját.
Városi Óvodavezetői Munkaközösség
A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata
a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása.
Ezeken a megbeszéléseken minden alkalommal részt vettem. Munkámat az ott megbeszéltek
szerint végeztem.
A Város óvodáival való kapcsolattartás
Kapcsolat a város óvodáival
A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekedtünk.
A „Tehetséggondozás” fejezetben részletesen ismertetem azt, hogy melyik feladat-ellátási hely
milyen városi szintű rendezvényen vett részt.
Iskolákkal való kapcsolattartás:
Az óvoda és az iskola kapcsolata
A nevelési év folyamán az iskolával való jó kapcsolat kialakítására törekedtünk. Óvodáink
nyitottak és kezdeményező szerepet vállaltak.
Részt vettek az iskola által szervezett rajzpályázatokon, mesemondó napon, közös
programokon,

rendezvényeken,

kiállításokon.

Ugyanakkor,

óvodáink

meghívták

rendezvényeikre az iskolába tanítókat és visszavárták a már iskolába járó gyermekeket is.

Kecskemét, 2019. június 12.

Hajagos Istvánné
Intézményvezető-helyettes
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Corvina Óvoda
Forradalom utcai feladat-ellátási helyek
2018/2019.
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11.Forradalom utcai feladat-ellátási helyek beszámolója
A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok
Intézményvezető-helyettes: Obbágy Tiborné
A feladat-ellátási helyek koordinátoraival és a dolgozókkal folyamatos volt a személyes, a
telefonos és az internetes kapcsolat a nevelési év során. Két feladat-ellátási helyen jól működött
a szervező, irányító, egyeztető, összehangoló munka, a harmadik óvodában azonban nem
minden esetben volt folyamatos és hatékony az információ áramlása. A tervezett programok,
rendezvények a tervezett időben és színvonalon valósultak meg. Az időben történő, pontos,
hatékony információ-áramlás az intézményvezető, a kollégák és a szülők felé is kiemelt feladat
a jövőben is.
Dolgozói létszámadatok
A 2018/2019-es nevelési évben a dolgozói létszámadatokban változás nem történt. A nevelési
év folyamán a törvényben, csoportonként meghatározott számú óvónő és munkájukat segítő
technikai dolgozó végezte munkáját.
Gyermeklétszám adatok
Forradalom utca 3.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport( 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

7

gyermeklétszám
október 1.
169 fő

gyermeklétszám
május 31.
172 fő

7

177 fő

177 fő

7

169 fő

172 fő

5 fő
7 fő
3 fő
2 fő

9 fő
9 fő
2 fő
3 fő
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Nyitra utca 4.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

3

gyermeklétszám
október 1.
78 fő

gyermeklétszám
május 31.
79 fő

3

75 fő

75 fő

3

78 fő

79 fő

1 fő
1 fő
-

1 fő
2 fő
-

2

gyermeklétszám
október 1.
42 fő

gyermeklétszám
május 31.
39 fő

2

35 fő

35 fő

2

42 fő

39 fő

2 fő
-

2 fő
-

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

Mikszáth Kálmán krt. 30.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek
száma:
Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagycsoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

A nevelési év folyamán 6 gyermek iratkozott át másik óvodába. Ennek oka 5 esetben költözés
volt, egy esetben városi magán intézménybe ment a kisgyermek. A nevelési év során két fő
felmentést kért.
11 gyermek jött óvodáinkba, mert óvodáink körzetébe költöztek. Egy fő év közben költözött
ide, majd két hónap múlva visszaköltözött az állandó lakcímére.
Igazolatlan hiányzás, melyet a Kecskeméti Gyermekjóléti Központ és Családi Szolgálat felé
jelezni kellett volna, ebben a nevelési évben sem volt. A szülők gyermekük hiányzását minden
esetben jelezték az óvoda felé és igazolták azokat.
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A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Feladat-ellátási hely
Forradalom utca 3.

Nyitra utca 4.

Eszközbővítés, karbantartás
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése (WC ülőke
csere, lefolyók javítása, fénycső
cserék, mosogató szifon csere). Az
iroda festése. A Cica, a Katica és a
Maci csoportok részleges festése.
Csoportszoba ajtajának festése.
Zárak szerelése. Hiányos vagy
törött csempék, járólapok cseréje a
mosdókban és a konyhákban.

Forrás
Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére

Játékok,
könyvek,
ábrázoló
eszközök vásárlása
Elektromos beléptető szerelése
Magnó vásárlása

Szülői hozzájárulás

Hiányosságok, karbantartások:
Nyílászárók javítása, cseréje.
Árnyékolók felhelyezése.
Csoportszobák, öltözők, folyosók,
konyhák, egyéb helyiségek
festése. Udvari játékok csiszolása,
festése. Fali konnektorok javítása.
Csaptelepek, szennyvízelvezetők
cseréje. A mosdók
térelválasztóinak cseréje. Ajtók
festése. Asztalok, székek,
szekrények javítása, lakkozása.
Burkolatok, parketták, járólapok,
lambériák cseréje. Internet hálózat
bővítése. Fűtéskorszerűsítés.
Galéria lebontása. Udvari
játékbővítés, homokozó keretének
megvalósulása.
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése (csap csere,
WC szimmering, öblítő javítása,
fénycső csere, kerítés javítása,
aknatető lezárása.
Játékok,
könyvek,
eszközök
vásárlása.
Függöny, karnis, roletta vásárlása.
Mosógép, fejlesztő játékok, CD
lejátszók.

Alapítvány, szülői hozzájárulás
Alapítvány, szülői hozzájárulás

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére

Szülői hozzájárulás
Részönkormányzati támogatás

Hiányosságok, karbantartások:
Akadálymentesítés.
Ivókút
kiépítése. Tető javítása. Külső
vakolat
javítása.
Beázás
megszüntetése. Belső falfestés.
Udvari játékok karbantartása,
csiszolása, festése. Veszélyes
hulladék
elszállítása.
Kerítés
lábazat
javítása,
festése.
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Mikszáth Kálmán krt. 30.

Informatikai
eszközállomány,
internet hálózat bővítése.
Szükséges
karbantartások,
javítások elvégzése.
Járda betonozása.
Udvari
játékok
vásárlása
(motorok).
Egyenpóló beszerzése, háló a
trambulinra,
óvónői
asztal
vásárlása
a
csoportszobába,
diafilmek, tornaeszközök, szőnyeg
vásárlása.

Költségvetés, karbantartásra szánt
kerete terhére
Részönkormányzati támogatás és
költségvetés terhére
Szülői hozzájárulás
Alapítvány, szülői hozzájárulás

Hiányosságok, karbantartások:
Internet
hálózat
fejlesztése,
informatikai
eszközállomány
fejlesztése.

A szükséges és halaszthatatlan karbantartási, javítási munkák rövid idő alatt elvégzésre
kerültek, köszönhető ez a gazdasági vezetőnek és az ott dolgozó kollégáknak. A karbantartási
naplók, melyeken az adott hónap óvodai karbantartásainak, javításainak rögzítése történt
rendszeresen, a hónap végén leadásra kerültek.
Személyi feltételek
A 2018/2019-es nevelési évben a több változás is történt a személyeket illetően. Még október
végén másik munkahelyre ment dolgozni a Forradalom utcai feladat-ellátási helyről Szekérné
Kollár Éva, aki a nevelési év elején érkezett hozzánk a Ceglédi úti feladat-ellátási helyről.
Helyét Márkus Emőke tölti be november 12-től, aki a Csokor utcai feladat-ellátási helyen
dolgozott. Novemberben bővült testületünk egy pedagógiai asszisztenssel is, Molnár Szonjával.
Ő az Ifjúság úti feladat-ellátási helyen is dolgozik, az ottani szakértő távolléte alatt.
Szintén a Forradalom utcai feladat-ellátási helyen dajka állást is érintő változás is történt, január
1-jével távozott az óvodából Pinczésné Szél Imola, helyére érkezett Takácsné Rádi Szilvia. A
Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási helyet is érte több változás is. Februárban máshová ment
dolgozni Juhász Nikolett 4 órás dajka, a helyére érkezett Lajos Csilla. Szintén a Mikszáth
Kálmán krti-i feladat-ellátási helyről távozott áprilisban Nádasi-Pajor Zsanett, aki 4 órában
dajkai, 4 órában pedig pedagógiai asszisztensi feladatokat látott el. Helyét a Nyitra utcai feladatellátási helyről érkező Farkas Ildikó tölti be, szintén osztott munkakörben. A megüresedő dajka
munkakörben a Nyitra utcai feladat-ellátási helyen Tóth Ritát alkalmazzuk.
Tartós távollét miatt is kényszerültünk változtatásra. A Nyitra utcai feladat-ellátási helyen
március közepétől terhességi táppénzen van Kapásné Vajda Violetta, a helyére május hónapban
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Soponyai Ritát alkalmaztuk. A Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási helyen március végétől
táppénzen van Nyúl Péterné, helyére Nagyné Varga Beáta érkezett két hónapos szerződéssel.
A 2018/2019-es nevelési év folyamán 1 óvodapedagógus volt hosszabb idejű, két hetet
meghaladó táppénzen.
Óvodatitkárunk április 30-án munkahelyi balesetet, lábfejtörést szenvedett, ebből kifolyólag
csaknem 3 hétig táppénzen volt. A munkavédelmi felelős azonnal megtette a szükséges
intézkedést, sort kerített a jegyzőkönyv felvételére. A munkába való visszatérését követő 3.
napon ismét táppénzre ment, tüdőgyulladással kórházba került. Jelenleg sem dolgozik még.

A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok
Időpont

Téma

2018. 08. 29.

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

2018. 12. 14.

Ünnepi készülődés
(Nyitra utcai és Mikszáth Kálmán
krt-i feladat-ellátási helyek)

2019. 02. 01.

Féléves nevelőtestületi értekezlet
„Kompetenciahatárok”

2019. 03. 01.

Micimackó Mesemondó Nap
(Forradalom utcai feladat-ellátási
hely)

2019. 05. 17.

Kézműves továbbképzés az
óvodapedagógusoknak
(Forradalom utcai feladat-ellátási
hely)

2019.06. 17.

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

Megvalósulás
A
jegyzőkönyv
részletesen
tartalmazza az itt elhangzottakat.
Mindkét helyen a csoportok
előkészítése történt az ünnepre,
majd közös alkalmazotti ebéd
A Csokor utcai feladat-ellátási
helyen valósult meg a Corvina
Óvoda valamennyi dolgozójának
részvételével. Baukó Zsuzsanna
tartott előadást az integráció
gyakorlati
megvalósulásáról,
különösen az autista gyermekek
esetében.
Ezt
követően
intézményvezetői
értékelés
következett az elmúlt időszakról,
illetve
a
következő
félév
feladatairól.
A
jegyzőkönyv
részletesen
tartalmazza az itt elhangzottakat.
Idén 24. alkalommal valósult meg
a város nagycsoportos óvodásai
számára
meghirdetetett
mesemondó találkozó.
Vidák Anna, Vidák István és Nagy
Mari iparművészek vezetésével
több tevékenységet ismertünk meg,
amelyeket
a
csoportban
a
gyerekeknek át tudunk adni.
Témáját az értekezleten készült
jegyzőkönyv tartalmazza.
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Nevelőtestületi értekezletek
Téma

Időpont

Megvalósulás

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

2018. 08. 29.

Féléves nevelőtestületi értekezlet

2019. 02. 01.

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

2019. 06. 17.

Témáját az értekezleteken készült jegyzőkönyvek
részletesen tartalmazzák.

Szülői értekezletek, fogadó órák
Feladatellátási hely

Szülői értekezlet
Időpont

Fogadó óra
Időpont

Forradalom
u. 3.

2018.09.17.
2018.09.18.
2018.09.19.

2109.02.04.
2019.02.05.
2019.02.06.

2018.09.17.
2018.09.19.
2018.11.14,15.
2019.11.19,20,21,
22,23.
2019.11.26.

Nyitra u. 4.

2018.09.11.

2019.02.05.
2019.05.23.

2018.10.11.
2018.10.17.

2019.02.07.

2018.10.24,25.
2018.11.19.
2018.11.28.
2018.12.10.

Mikszáth K.
krt. 30.

2018.09.13.

2019.01.31.
2019.02.04,05,
06.
2019.03.05.
2019.04.09,10.
2019.05.08.
2019.05.15.
2019.01.18.
2019.01.24.
2019.02.13.
2019.02.15.
2019.02.18,19.
2019.02.27,28.
2019.03.05.
2019.04.10,11.
2019.04.15,16,17.
2019.01.22,23.
2019.01.29,30.
2019.02.11.
2019.03.05.
2019.03.28,29.

Megvalósulás
A
szülői
értekezletek,
fogadó
órák
megtartásra
kerültek.
A
szülői
értekezleten
elhangzottakat a
jegyzőkönyvek,
amelyek
csoportnaplóban
találhatók
–
tartalmazzák.
A fogadó órákon
részt vettek neve
a fogadó óra
bizonylata
c.
dokumentumban
kerültek
rögzítésre.

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok
Feladat-ellátási hely
Forradalom u. 3.
Nyitra u. 4.
Mikszáth K. krt. 30.

Időpont
2019. 04. 24.
folyamatos
folyamatos

A nyílt napok, melyeket leendő óvodásainknak és szüleiknek szerveztünk minden feladat
ellátási-helyen megtartásra kerültek.
A Forradalom utcai feladat-ellátási helyre szép számban látogattak el érdeklődő családok, és
szívesen vettek részt a tevékenységekben, illetve beszélgettek, ismerkedtek az óvoda
dolgozóival.
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A Nyitra utcai és a Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási helyeken nem egy napot
biztosítottunk az érdeklődő szülőknek, hanem előre megbeszélt időpontban betekinthettek az
óvodai életbe. Mindkét helyen kevés szabad férőhely állt rendelkezésre és több testvér
érkezésére is lehetett számítani, így nem tartottuk etikusnak a széles körben meghirdetett nyílt
napot.
Beírási adatok:
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Átirányított/
elutasított
4

Felmenést
kér
0

Lemondott a
férőhelyről
1

27

23

4

0

0

11

9

2

0

0

Jelentkezett

Felvett

Forradalom u. 3.
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Nyitra u. 4.
Mikszáth K. krt.
30.

Beiskolázási adatok:

Forradalom u. 3.

79 fő

Közülük óvodában
maradók
25 fő

Nyitra u. 4.

34 fő

12 fő

22 fő

Mikszáth K. krt. 30.

14 fő

8 fő

6 fő

Összesen

127 fő

45 fő

82 fő

Tanköteles gyermekek

Iskolába menő
gyermekek száma
54 fő

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése

Feladat-ellátási hely
Forradalom utca 3.
Nyitra utca 4.

Oktatás szervezője
református hitoktató
katolikus hitoktató
református hitoktató

Megvalósulás
heti rendszerességgel
heti rendszerességgel

Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése
Kiemelt pedagógiai feladatok:
A 2018/2019-es nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait a 2017/2018-as nevelési év évvégi, a
fejlődési naplóban /excel táblázat/ rögzített eredmények alapján, közösen az évnyitó
nevelőtestületi értekezleten határoztuk meg.
Ez alapján az alábbi két területet emeltünk ki:
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-

az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés (ezen belül a
hagyományőrzés) és

-

a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka.

Fontosnak tartjuk az önmagában és másokban bízó, a másságot elfogadó, önkifejező és
önérvényesítő személyiség kibontakoztatását. Feladatunk az együttéléshez szükségek
készségek, jártasságok alakítása, amelyek segítségével megalapozódnak az erkölcsi és akarati
tulajdonságjegyek. Mintákat adunk a társas érintkezésre, a közösségi érzés átélésére, figyelmet
fordítunk a nemzeti identitástudat alakulására, a korosztályhoz igazított keresztény kulturális
értékek megismerésére. Kiemelt felelősségünk van a családhoz, a szülőföldhöz való kötődés
megéreztetésében. Minél több közös élményre épülő tevékenységet szervezünk céljaink elérése
érdekében.
Változatos tevékenységek biztosításával igyekszünk elérni a kézügyesség, az alkotókészség, az
esztétikai igény, az önkifejezés és az öröm érzésének fejlődését. Lényegesnek tartjuk, hogy az
alkotás minden esetben élmény, örömforrás legyen. Megismertetjük a gyerekeket különböző
technikákkal, eszközökkel, munkaformákkal a változatosság biztosítása érdekében. Biztosítjuk
a nyugodt légkört az elmélyült munkavégzéshez. Az egyéni bánásmódot minden esetben
biztosítjuk. Igyekszünk felismerni a különböző területeken tehetséget mutató gyerekeket és
biztosítani számukra a tehetséggondozást. Lényeges ezen a területen is a sokoldalú
személyiségfejlesztés, ehhez minden lehetőséget megragadunk: séták, múzeumok látogatása,
kirándulások, IKT eszközök használata, továbbképzéseken való részvétel.

Megvalósítás
Cél
A
Pedagógiai
Programban
megfogalmazott célok, feladatok
jelenjenek
a
pedagógus
tervezőmunkájában és annak
ütemezésében.

A pedagógiai munka feleljen meg
az éves tervezésben foglaltaknak

Megvalósítás
Az I és II. félévre írt nevelési tervek és
értékelések ellenőrzése megtörtént. A
kiemelt
pedagógiai
feladatok
kiemelten jelentek meg a naplókban, a
csoportok
mindennapjaiban.
A
nevelési évre, gyermekcsoportra
tervezett
egymásra
épülő
tevékenységek a személyiség- és
közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási eredmények
elérését szolgálták.
A teljes pedagógiai
folyamat
követhető a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban,
valamint
a
gyermeki produktumokban
A
csoportnaplók
rendszeres
ellenőrzése megtörtént.
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A
meghatározott
kiemelt
oktatási-nevelési célok betartása

A
Pedagógiai
Programban
meghatározott
óvodapedagógiai
feladatok folyamatosan megjelentek a
gyakorlatban.

Ellenőrzés
Belső ellenőrzés

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok
Ellenőrzés területe
Kötelező dokumentumok (2017/2018. évi csoportnaplók kötelező
tartalmi elemeinek megjelenése, Felvételi és mulasztási naplók
ellenőrzése, lezárása)
Kötelező dokumentumok (2018/2019. évi csoportnapló, Felvételimulasztási napló) pontos kitöltése, vezetése, adminisztrációs
fegyelem, naprakészség ellenőrzése
Törvényesség, dokumentumok megléte
Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése
Fejlesztőpedagógus dokumentációja
Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka
ellenőrzése

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése

Kapcsolat a szakszolgálatokkal

Munkaközösségek működése

Megvalósulás
2017/2018. évi csoportnapló, mulasztási
napló ellenőrzése, lezárása
2018. szeptember elején megtörtént
2018/2019. évi mulasztási napló pontos
kitöltésének ellenőrzése a 2018. évi
statisztika előtt megtörtént
Ellenőrzés a statisztika előtt és május
végén történt
Ellenőrzése január 15-ig illetve június
15-ig
Mellékletben található a részletes
beszámoló
Munkaterv elkészítése: 2018.09. 01.
Beszámolók elkészítése: 2019.05.31.
Ellenőrzése folyamatos: nyílt napok,
gyakornokok ellenőrzése,
BECS ellenőrzéseken a látottak
megbeszélése. Erősségek, fejlesztendő
területek közös meghatározása.
Reflexió, önreflexió. Pozitív
visszacsatolás.
Folyamatos
ellenőrzés:
óvodapedagógiai
vélemények,
jellemzések,
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmények,
Hátrányos
illetve
halmozottan
hátrányos
helyzet
igénylése,
nyilvántartása, támogatási lehetőségek
tudatosítása, tájékoztatás.
Folyamatos
kapcsolattartás
a
szakszolgálatokkal: szakértői vélemény
iránti kérelmek, vizsgálati időpontok
továbbítása,
szakértői vélemények
tanulmányozása, továbbítása
Gyermekvédelmi
Munkaközösség
munkatervének
tükrében
a
gyermekvédelmi feladatokat ellátók
ellenőrzése
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Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés

Védő, óvó intézkedések végrehajtása

Gyakornokok ellenőrzése

Szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató ellenőrzése

Szaktanácsadás

Közösségi szolgálat

Továbbképzés

Alkalomszerű
ellenőrzés
során
hiányosságokat nem tapasztaltam.
A NÉBIH vagy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányh Hivatal Kecskeméti Járási
Hivatala egyik feladat-ellátási helyen
sem tartott ellenőrzést.
Ellenőrzés: szeptember, január és május
végén
Egy feladat-ellátási helyen (Nyitra u. 4.)
dolgozik
gyakornok.
Munkáját
megfigyeléssel ellenőriztem, hogy a
helyi szokásokat milyen mértékben
tudta elsajátítani, illetve milyen
kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel.
Egy
hallgató
töltötte
szakmai
gyakorlatát és záróvizsgázott a Nyitra
utcai feladat-ellátási helyen, jeles
eredménnyel.
Ehhez
az
eredményhez
a
gyakorlatvezető kolléga nagymértékben
hozzájárult.
A 2018/2019-es nevelési évben
szaktanácsadás nem volt egyik feladatellátási helyen sem.
A közösségi szolgálatot óvodáinkban
teljesítő
diákok
igyekeztek
bekapcsolódni az óvoda életébe. A
gyermekek gondozásában, a velük való
játéktevékenységben,
egy-egy
rendezvény szervezésében vettek részt.
Szakvizsgát adó képzésen nem vett részt
senki ebben a nevelési évben,
továbbképzéseken összesen 6 fő vett
részt, közülük 3 fő két képzésen is.
A továbbképzések a Beiskolázási
tervben foglaltak szerint valósultak
meg.

Munkáltatói feladatok

Ellenőrzés területe
Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása
Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája
Munkavédelmi oktatás megszervezése
Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem
Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása
Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló
előírások betartása
Technikai dolgozók munkavégzése

Megvalósulás
Meglétük felülvizsgálatra, illetve
szükség szerint módosításra került.
Folyamatos ellenőrzésük megvalósult.
Megvalósult: 2018. 08. 29.
Ellenőrzése
folyamatosan
és
szúrópróbaszerűen is megtörtént.
Minden
feladat
ellátási-helyen
megvalósult szeptember hónapban.
Folyamatos megfigyelés, ellenőrzés.
A munkafegyelem megfelelő.
Folyamatos ellenőrzés.
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A rájuk bízott feladatokat megfelelően
elvégezték.
Folyamatos ellenőrzés.
A munkaidő betartása pontos.
Minden hónap elején az előző havi
jelenléti ívek ellenőrzése.
Folyamatos ellenőrzés.
Az előírásoknak megfelelő.
HACCP oktatás minden dajkai és
pedagógiai asszisztensi státuszban
dolgozónak: 2019. 02. 01.
Folyamatos ellenőrzés.
Rend és tisztaság betartatása és
betartása megfelelő minden feladatellátási helyen.
Az intézkedési tervek elkészültek, a
felmerülő
hiányosságok
kiküszöbölésre kerültek.
Az ellenőrzés rendszeres.
Az
aktuális
adatok
frissítése
megtörtént.

Munkaidő betartása
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése

HACCP betartása

Óvoda rendje, tisztasága

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk
KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése

Gazdálkodás
Ellenőrzés területe
A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése
Eszköznyilvántartás, leltár
Térítési díj szedése

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése

Pályázatok

Megvalósulás
A Forradalom utcai feladat-ellátási
helyen történt meg két csoportszoba
ajtajainak festése.
Megvalósult 2018. 12. 20.
Előre
kijelölt
időpontban
az
óvodatitkár szedi. Aki elmulasztja,
pótbefizetésen van erre lehetősége.
A
megfelelő
igazolások,
dokumentumok a titkári irodában
megtalálhatók.
Folyamatosan
a
Gazdasági Hivatal ellenőrzi.
A 2018/2019-es nevelési évre a VTP
keretein belül a Forradalom utcai
Óvoda pályázott a Micimackó
Mesemondó Találkozóval, amelyet a
tervek
szerint
megtartott.
A
2019/2020-as nevelési évre VTP
pályázatot a Forradalom utcai feladatellátási helyen írtak a kollégák, 3
pályázatot nyújtottak be:
„40 éves a Forradalom utcai Óvoda”,
„25. Micimackó Mesemondó Nap”,
illetve
az
óvoda
alapítványa:
„Víztisztító berendezés beszerzésének
támogatása”.
Az elbírálásról még nem kaptunk
tájékoztatást.
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Külső ellenőrzés
Tanfelügyeleti ellenőrzés
A 2018/2019-es nevelési évben intézményi tanfelügyelet történt a Corvina Óvodában, amely
valamennyi feladat-ellátási helyet érintette.
Feladat-ellátási hely
Corvina Óvoda feladat-ellátási
helyei

Tanfelügyeletben részt
vevő
Kapásné Pusztai Edit
intézményvezető

Időpontja
2019. 05. 28.

Értékelés
Belső Önértékelési Csoport
Feladat-ellátási hely
Forradalom utca 3.
Mikszáth Kálmán krt. 30.

BECS ellenőrzésben részt
vevők
Zentai Dóra
Horváth Krisztina
Törőcsik Rita

Időpontja
2019. 01. 24.
2019. 02. 21.
2019. 03. 07.

A Belső Önértékelési Csoport a munkatervben meghatározott kollégákat ellenőrizte, a tervezett
időpontokat tartotta. Részletes értékelés a BECS beszámolóban.

Intézményvezető-helyettesi ellenőrzés

Feladat-ellátási hely
Forradalom u. 3.

Nyitra u. 4.
Mikszáth K. krt. 30.

Intézményvezetőhelyettesi ellenőrzésen
részt vevők
Zsíros Vivien
Zentai Dóra
Horváth Krisztina
Márkus Emőke
Langó Istvánné
Ispánovityné Borcsik
Anikó
Törőcsik Rita

Időpontja

2018. 11. 21.
2019. 01. 24.
2019. 02. 21.
2019. 03. 06.
2018. 11. 14.
2019. 02. 21.
2019. 03. 07.
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Gyermekek értékelése
Forradalom u. 3.
Kicsik átlaga

Óvodai szinten

Középsősök
átlaga
Év
Félév
vége
55%
62%

1. Egészséges életmód alakítása

39%

Év
vége
48%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

37%

47%

53%

3. Játék

32%

42%

4. Munka

31%

5. Tanulás

Nagyok átlaga

81%

Év
vége
88%

59%

78%

48%

56%

42%

49%

29%

40%

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

32%

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

58%

Év
vége
66%

83%

56%

63%

7%

75%

83%

52%

60%

8%

57%

79%

85%

53%

61%

8%

47%

55%

77%

85%

51%

60%

9%

40%

50%

56%

75%

85%

52%

60%

8%

29%

37%

46%

53%

74%

83%

50%

58%

8%

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

28%

37%

45%

52%

75%

83%

49%

57%

8%

9. A külső világ tevékeny megismerése

26%

36%

47%

53%

73%

81%

49%

57%

8%

10. Mozgás

34%

42%

49%

56%

76%

86%

53%

61%

8%

Félév

Félév

Félév

8%

Nyitra u. 4.
Óvodai szinten

Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga
Év
Félév
vége
59% 68%

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Hozzáad
ped.ért.

1. Egészséges életmód alakítása

39%

Év
vége
44%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

32%

40%

49%

62%

82%

93%

54%

65%

11%

3. Játék

27%

36%

51%

65%

82%

94%

53%

65%

12%

4. Munka

31%

39%

52%

64%

85%

92%

56%

65%

9%

5. Tanulás

25%

34%

48%

59%

83%

94%

52%

62%

10%

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

35%

43%

51%

63%

86%

94%

57%

67%

10%

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 30%

35%

49%

62%

84%

93%

54%

63%

9%

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 28%

34%

49%

62%

84%

92%

54%

63%

9%

9. A külső világ tevékeny megismerése

28%

37%

53%

65%

84%

96%

55%

66%

11%

10. Mozgás

33%

38%

54%

67%

87%

94%

58%

66%

8%

Félév

88%

Év
vége
93%

Év
Félév
vége
62% 68%

6%

Félév
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Mikszáth K. krt. 30.
Óvodai szinten

Kicsik átlaga

Középsősök
átlaga

Nagyok
átlaga

Óvoda átlag

Év
Félév
vége
51% 57%

Év
Félév
vége
72% 80%

Év
Félév
vége
50% 57%

7%

Hozzáad
ped.ért.

1. Egészséges életmód alakítása

27%

Év
vége
34%

2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

28%

33%

48%

53%

65%

72%

47%

53%

6%

3. Játék

26%

33%

43%

50%

65%

73%

45%

52%

7%

4. Munka

27%

33%

46%

51%

65%

75%

46%

53%

7%

5. Tanulás

26%

30%

48%

52%

65%

74%

46%

52%

6%

6. Anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés

29%

35%

53%

60%

66%

73%

49%

56%

7%

7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 21%

26%

45%

51%

62%

69%

43%

49%

6%

8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 18%

24%

46%

53%

64%

71%

43%

50%

7%

9. A külső világ tevékeny megismerése

19%

24%

44%

51%

64%

73%

42%

49%

7%

10. Mozgás

24%

29%

47%

52%

63%

70%

45%

50%

5%

Félév

Forradalom utcai feladat-ellátási hely
A nagycsoportosok legerősebb területe az egészséges életmódra nevelés (88%, hozzáadott
pedagógiai érték: 7%) és a mozgás (86%, hozzáadott pedagógiai érték: 10%).
A középsősök legerősebb területe szintén az egészséges életmód alakítása (62%, hozzáadott
pedagógiai érték:7%) és az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés (59%, hozzáadott pedagógiai
érték: 6%). Fejlesztendő terület a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka (52%, hozzáadott
pedagógiai érték:7%), ami kiemelt fejlesztési terület volt az évben.
A kiscsoport legerősebb területe ugyancsak az egészséges életmódra nevelés (48% hozzáadott
pedagógiai érték: 9%) és az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés (47%, hozzáadott pedagógiai
érték: 10%). Fejlesztendő terület a külső világ tevékeny megismerése (36%, hozzáadott
pedagógiai érték: 10%).
Nyitra utcai feladat-ellátási hely
A nagycsoportosok a legmagasabb értéket a külső világ tevékeny megismerése területén érték
el (96%, hozzáadott pedagógiai érték: 5%), de valamennyi területen 90% felett állnak.
A középső csoportosok legerősebb területe az egészséges életmód alakítása (68%, hozzáadott
pedagógiai érték: 9%), valamint a mozgás (67%, hozzáadott pedagógiai érték: 7%).
Fejlesztendő terület esetükben a tanulás (59%, hozzáadott pedagógiai érték: 9%).
A kicsik a legjobb eredményeket a következő területeken érték el: az egészséges életmód
alakítása (44%, hozzáadott pedagógiai érték: 5%), valamint az anyanyelvi nevelés, verselés,
mesélés (43%, hozzáadott pedagógiai érték: 8%). Fejlesztendő területeik: a tanulás (34%,
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hozzáadott pedagógiai érték: 9%) és a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka (34%, hozzáadott
pedagógiai érték: 6%),
Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási hely
A nagycsoportosok kiemelkedő területe az egészséges életmód alakítása (80%, hozzáadott
pedagógiai érték: 8%), de ez is alacsony százalékot mutat.
A középső csoportos gyerekek legerősebb területe az anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés
(60%, hozzáadott pedagógiai érték: 7%), a leginkább fejlesztést igénylő terület pedig a játék
(50%, hozzáadott pedagógiai érték: 7%).
A kicsik legjobban szintén az anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés terén (35%, hozzáadott
pedagógiai érték: 6%). A leginkább fejlesztést igénylő területek pedig a rajzolás, festés,
mintázás, kézi munka (24%, hozzáadott pedagógiai érték: 6%) és a külső világ tevékeny
megismerése (24%, hozzáadott pedagógiai érték: 5%).
A következő, 2019/2020-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai az Excel táblázat alapján
a legkevesebb százalékot, illetve a legkevesebb hozzáadott pedagógiai értéket mutató
tevékenységi területek lesznek. Erről – javaslatomra - a nevelőtestület az évnyitó nevelőtestületi
értekezleten dönt.

Pedagógusminősítési eljárások
A 2018/2019-es nevelési évben az Oktatási Hivatal a következő kollégákat jelölte ki
minősítésre, amelyek az alábbi eredményekkel zárultak:

Feladat-ellátási hely
Forradalom utca 3.
Nyitra utca 4.

Minősítésben részt vevő
óvodapedagógusok
Szekérné Kollár Éva Ilona
Langó Istvánné
Ispánovityné Borcsik
Anikó
Kapásné Vajda Violetta
Regina

Elérni kívánt fokozat

Megvalósulás

Pedagógus II.

Sikertelen

Pedagógus II.
Pedagógus II.

2018. 11. 27.
2019. 03. 28.

Pedagógus I.

A nyelvvizsga
megszerzése
folyamatban van
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Személyiség és közösség fejlesztés
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása
Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése. Az alulteljesítő, tanulási
nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő
fejlesztése. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektetni a szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.

SNI gyermekek:
Feladat-ellátási hely
Forradalom u. 3.
Nyitra u. 4.
Mikszáth K. krt. 30
Összesen:

SNI (2)
4 fő
1 fő
1 fő
6 fő

SNI (3)
1 fő
1 fő
2 fő

ellátva
5 fő
1 fő
2 fő
8 fő

részben ellátva
-

ellátatlan
-

BTMN-s gyermekek:
Feladat-ellátási hely
Forradalom u. 3.
Nyitra u. 4.
Mikszáth K. krt. 30.
Összesen:

fő
9 fő
2 fő
11 fő

Részletes értékelés a fejlesztő pedagógus beszámolójában.
Tehetséggondozás
Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv
felkeltése, tehetséggondozása.
Óvodáink a következő városi szintű rendezvényeken vettek részt:
Megnevezés

Időpont

Pöttöm Próba

2018. 10. 05.

„Madárvonulás
gyermekszemmel” rajzpályázat

2018.10.05.

Földünkért 5 próba

2018.10.19.

Résztvevő
Forradalom u. 3. /2. 4. 6. vegyes
csoport
Nyitra u. 4./ 1. 2. 3. vegyes csoport
Mikszáth K. krt. 30/ 1. 2. vegyes
csoport
Forradalom u. 3./ 7. vegyes
Forradalom u. 3./ 3. 4. vegyes csoport
Nyitra u. 4./ 1. 3. vegyes csoport
Mikszáth K. krt. 30/ 1. 2. vegyes
csoport
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Versmondó találkozó a Hosszú
Utcai Óvodában
Mesemondó verseny a Móra
Ferenc Általános Iskolában
Caola rajzpályázat
Rajzpályázat a Magyar Ilona
Általános Iskolában
„Jön a Mikulás!” Rajzpályázat
a Szent Miklós Óvodában
Merkbau őszi rajzpályázat
„Szívünk rég idevár…”
rajzpályázat
„Téli ünnepek” Rajzpályázat a
Malom Mozi szervezésében
Kálmán Lajos Népdaltalálkozó
Micimackó háziverseny
Micimackó Mesemondó Nap
Néptánctalálkozó a Móra
Ferenc Általános Iskolában
„A múlt a jövendő tükre”
rajzpályázat az Alapítvány a
48-as hősökért” szervezésében
„Nyitnikék” rajzpályázat
„Somvirág” országos
rajzpályázat
„Madarak-fák napja”
rajzpályázat
„Kutyakaland” rajzpályázat a
Termostar szervezésében
Versmondó találkozó a
Pálmácska Óvodában
„Én a bálnákkal vagyok”
országos rajzpályázat
Természetvédelmi rajzpályázat
a Kecskeméti Corvin Mátyás
Általános Iskola szervezésében
Ovi-Kupa
Merkbau tavaszi rajzpályázat

2019.10.26.
2018.11.08.

Forradalom u. 3./ 7. vegyes csoport
Nyitra u. 4./ 3. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 7. vegyes csoport

2018.11.16.
2019. 11. 19.

Forradalom u. 3./ 7. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 2. 7. vegyes
Nyitra u. 4./ 1. 3. vegyes csoport

2019.12.10.
2019.11.21.
2018.12.04.

Forradalom u. 3./ 2. vegyes
Nyitra u. 4./ 2. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 7. vegyes csoport
Nyitra u. 4./ 1. vegyes csoport

2019.12.11.

Forradalom u. 3./ 2. 7. vegyes

2019. 02. 15.

Forradalom u. 3./ 5. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 6. 7. vegyes csoport

2019.02.26.
2019.03.01.
2019.03.05.
2019.03.15.

2019. 03. 22.
2019.03.29.
2019. április
2019. 04. 12.
2019.04.12.
2019.05.06.

Forradalom u. 3./ 2. 5. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 2. 3. 7. vegyes
csoport
Forradalom u. 3./ 1. 2. 3. 4. 7. vegyes
csoport
Nyitra u. 4./ 3. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 3. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 6. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 2. 4. 7. vegyes
csoport
Forradalom u. 3./ 2. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 2. 6. 7. vegyes
Forradalom u. 3./ 2. vegyes csoport

2019.05.10.

2019.05.15.
2019.05.27.

„Mit rejt az erdő?” rajzpályázat 2019.06.10.

Forradalom u. 3./ 1. 2. 3. 6. 7. vegyes
Mikszáth K. krt. 30/ 1. 2. vegyes
csoport
Forradalom u. 3./ 2. 7. vegyes csoport
Forradalom u. 3./ 4. vegyes csoport
Nyitra u. 4./ 3. vegyes csoport
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„Mi leszek, ha nagy leszek?”
rajzpályázat

2019.06.10.

Feladat
Angol foglalkozás
Népi játék, néptánc foglalkozás
gyermekeknek
Micimackó Mesemondó
Találkozó megszervezése
Mozgásfejlesztés
Tehetséges gyermekek városi
rendezvényekre való felkészítése

Nyitra u. 4./ 3. vegyes csoport

Megvalósulás
megvalósult: Forradalom u. 3. és
Nyitra u. 4.
heti rendszerességgel
megvalósult: Forradalom u. 3.
heti rendszerességgel
megvalósult: Forradalom u. 3.
2019. 03. 01.
minden feladat ellátási-helyen
folyamatosan
minden feladat ellátási-helyen
folyamatosan

Gyermekvédelem
Cél: minden olyan családot, gyermeket találjunk meg, akik segítségre szorulnak.
Feladat
A gyermekvédelmi feladatok
ellátásának megszervezése
Jogszabályi változások nyomon
követése
Gyermekek mindenekfelett álló
érdekeinek érvényesítése és az
érvényesülés ellenőrzése
A nevelőmunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtése
A családok, gyerekek segítése, az
esélyegyenlőség biztosítása
A gyermekek adatainak védelme, az
óvodai dolgozók titoktartási
kötelezettségének betartatása
Családlátogatások, fogadó órák
HH, HHH, veszélyeztetett
gyermekek nyilvántartása
Rendszeres óvodalátogatás
figyelemmel kísérése, gyermeki jogok
érvényesülése
A szülők informálása a különböző
támogatásokról, és azok feltételeiről
Az óvodaköteles és a veszélyeztetett
óvodás korú gyermek felkutatása az
óvoda körzetében.

Megvalósulás
Megvalósult, megbeszélés a gyermekvédelmi felelősökkel, közös
munkaterv készítése.
A törvényi változásokról az érintettek tájékozódtak.
Folyamatosan megvalósult.
A nevelési év folyamán törekedtünk az egészséges és biztonságos
feltételek megteremtésére.
Folyamatosan eleget tettünk a családok, gyermekek
megsegítésének, az esélyegyenlőséget biztosítottuk.
A titoktartási kötelezettséget minden kolléga betartotta. A
gyermekek adatainak védelmét megőriztük.
A gyermekek érdekében megtörténtek a szükséges
családlátogatások, fogadó órák.
A HH és HHH-s gyermekek nyilvántartásának vezetése folyamatos.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek rendszeres óvodába járást,
ezáltal a gyermeki jogok érvényesülését is.
Szükség szerinti tájékoztatás történt a szülők felé a különböző
támogatásokról, azok feltételeiről.
Még beíratás előtt megtörtént az óvodaköteles és veszélyeztetett
gyermekek felkutatása a védőnők segítségével.
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A gyermekek rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése.
Gyermekbalesetek megelőzése, védő –
óvó intézkedések megfogalmazása

Szükség szerint történt a gyermekek egészségügyi vizsgálatának
megszervezése.
Folyamatos tájékoztatás a gyermekek és a kollégák felé a baleset
megelőzés fontosságáról.

A részletes adatokat a gyermekvédelmi felelősök beszámolója tartalmazza.
A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése
A nevelőtestület tagjai az általuk vállalt feladatokat maradéktalanul ellátták, a határidőket
pontosan betartották – ez az általuk vezetett dokumentumokból nyomon követhető.
A vállalt feladatok között megjelenő rendezvények, programok színvonalasan megvalósultak.
Eseményterv
A 2018-2019-es nevelési évről írt beszámolójában minden csoport rögzítette azokat az
eseményeket, városi illetve óvodai rendezvényeket, amelyeken részt vettek.
Lehetőségekhez mérten igyekeztem az óvodák rendezvényein részt venni: a Forradalom utcai
feladat-ellátási helyen a karácsonyi, a március 15-ei, a gyermeknapi és az évzáró ünnepségen,
a Nyitra utcai feladat-ellátási helyen minden csoport anyák napi és évzáró műsorán, valamint a
gyermeknapi rendezvényen, a Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási helyen a Mikulás és az
évzáró ünnepségeken.
Eseményterv
Hónap
Szeptember
Október

November
December

Ünnepek, megemlékezések,
események
15. Széchenyivárosi Napok rendezvényein való
részvétel (Forradalom u. 3.)
28. Mihály napi vásár (Nyitra u. 4.)
04. Állatok világnapja (Forradalom u. 3., Nyitra u. 4.,
Mikszáth K. krt. 30.)
Óvónők részvétele az 1. osztályosok nyílt napjain több
általános iskolában (Forradalom u. 3., Nyitra u. 4.,
Mikszáth K. krt. 30.)
10.18. Kirándulás az Arborétumban (Mikszáth K. krt.
30.)
08. Márton napi vigasság (Nyitra u. 4.)
09. Szent Márton nap – nyílt nap (Forradalom u. 3.)
03-ai hét: Az óvoda 40. születésnapja (Nyitra u. 4.)
06. Mikulás napi ünnepség (Forradalom u. 3., Nyitra
u. 4., Mikszáth K. krt. 30.)
10-ei hét: Adventi kézműves délután a családoknak
(Mikszáth K. krt. 30.
12. Adventi készülődés régi óvodásokkal (Nyitra u. 4.)
17. Karácsonyi ünnepség (Nyitra u. 4. és Mikszáth K.
krt. 30.)
18. Karácsonyi ünnepség (Forradalom u. 3.)

Megvalósulás

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.
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Január
Február
Március
Április
Május

Június

22. A magyar kultúra napjának megünneplése
(Forradalom u. 3.)
20. Farsangi mulatság (Nyitra u. 4. és Mikszáth K. krt.
30.)
22. Farsangi mulatság (Forradalom u. 3.)
14. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (Forradalom
u. 3., Nyitra u. 4., Mikszáth K. krt. 30.)
16. Húsvéti ünnep (Mikszáth K. krt. 30.)
17. (Forradalom u. 3. és Nyitra u. 4.)
02-04. Anyák napi ünnepségek (Nyitra u. 4.)
06-10. Anyák napi ünnepségek (Forradalom u. 3.)
17. Pünkösdölés (Nyitra u. 4.)
24. Gyereknap (Forradalom u. 3.)
25. Gyereknap (Nyitra u. 4.)
28-29. Anyák napi ünnepségek (Mikszáth K. krt. 30.)
31. Gyereknap (Mikszáth K. krt. 30.)
31. Nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró ünnepség
(Forradalom u. 3.)
01-09. Kirándulás a szülőkkel közösen (Forradalom u.
3.)
05-07. Nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró
ünnepség (Nyitra u. 4.)
11. Kirándulás a szülőkkel közösen (Nyitra u. 4.)
12. Látogatás a planetáriumba a nagycsoportosokkal
(Nyitra u. 4.)

A tervezett programok
megvalósultak.
A tervezett programok
megvalósultak.
A tervezett programok
megvalósultak.
A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

A tervezett programok
megvalósultak.

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Munkaközösségek
A Corvina Óvoda Gyermekvédelmi munkaközössége a 2018-2019-es nevelési évre közös
munkatervet dolgozott ki. Ennek összeállításában a feladat-ellátási helyenként megválasztott
gyermekvédelmi felelősök vettek részt.
A nevelési évre vonatkozó összegző értékelésüket - feladat ellátási-helyenként – beszámolójuk
tartalmazza.

Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése

Hónap

2019. 03. 07.

A bemutató tartalma

Tavaszköszönő - Corvinás nap

Megvalósulás
Megvalósult
Mikszáth K. krt. 30. feladatellátási hely
2. vegyes csoportjában
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A Corvina Óvoda óvónői a Mikszáth K. krt. 30. feladat-ellátási helyen színvonalas, jó hangulatú
délelőtti program részesei voltak. A Corvina Óvoda óvónői körében nagy volt az érdeklődés,
de a kisméretű csoportszobába csak 12 főt tudtunk fogadni.

Feladat-ellátási helyek kapcsolata
Családdal való kapcsolat
Családlátogatás:
-

Az év eleji igény szerinti családlátogatások a tervezettek szerint megvalósultak.

-

Rendkívüli családlátogatásra ebben a nevelési évben egy feladat-ellátási helyen sem
került sor.

Fogadóórák, naponkénti párbeszéd:
-

A tervezett fogadóórákat félévenként megtartották az óvodapedagógusok. Soron kívüli
fogadóórára egy csoportban két alkalommal került sor szeptemberben.

-

A szülők többsége rendszeresen érdeklődik - nemcsak fogadóórán, hanem a naponkénti
párbeszédet is kihasználva – gyermekéről.

-

Lényeges információkhoz a kollégák a reggeli és délutáni beszélgetések során jutnak a
gyermekkel, a család életében bekövetkezett változásokkal kapcsolatosan.

Szülői értekezletek:
-

A szülői értekezletek megtartása a tervezettek szerint valósult meg. Ezeken általában
jelentős érdeklődés volt tapasztalható. Sajnálatos módon minden csoportban vannak
olyan szülők, akik ezeken az alkalmakon nem vesznek részt.

-

Rendkívüli szülői értekezletre egy feladat-ellátási helyen sem került sor.

Közös programszervezés:
-

Egy-egy ünnep szervezésébe, lebonyolításába a bekapcsolódás minden feladat-ellátási
helyen megtörtént (kirándulások, Ovi-Kupa, Mikulás, karácsony…)

Közös munkadélutánok:
-

Szülőkkel tartott munkadélutánokra feladat ellátási-helyenként a tervezettek szerint
került sor. Ezeken az alkalmakon ajándékok, jelmezek készítésére került sor.

Nyílt napok:
-

A tervezettek szerint megvalósultak az új és a régi szülőknek is.

A Forradalom utcai feladat-ellátási helyen a Márton nap nyílt nap, ahol a családok a délelőtt
során közösen barkácsolhatnak, játszhatnak. A Mikszáth Kálmán krt-i feladat-ellátási helyen
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az anyák napja délelőttje nyílt nap, ahol az anyukák a délelőtt folyamán együtt játszanak
gyermekeikkel.
Előzetes egyeztetés szerint a szülők bemehetnek a csoportokba, megfigyelhetik gyermekeiket.
Szülők Óvodai Szervezete
A Szülők Óvodai Szervezete minden feladat ellátási-helyen maximálisan segítették az óvónők
munkáját, tevékenyen részt vettek az óvodai életben és az intézményi tanfelügyeletben.
Városi Óvodavezetői Munkaközösség
A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata
a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása.
Ezeken a megbeszéléseken minden alkalommal részt vettem. Munkámat az ott megbeszéltek
szerint végeztem.
A város óvodáival való kapcsolattartás
A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekedtünk.
A „Tehetséggondozás” fejezetben részletesen megjelenik, hogy melyik feladat-ellátási hely
milyen városi szintű rendezvényen vett részt.
Iskolákkal való kapcsolattartás:
Az óvoda és az iskola kapcsolata
A nevelési év folyamán az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítására törekedtünk. Óvodáink
nyitottak és kezdeményező szerepet vállaltak.
Részt vettek az iskolák által szervezett rajzpályázatokon, mesemondó napon, közös
programokon,

rendezvényeken,

kiállításokon.

Ugyanakkor

óvodáink

meghívták

rendezvényeikre az iskolában tanítókat és visszavárták a már iskolába járó gyermekeket is.

Kecskemét, 2019. június 13.

Obbágy Tiborné
intézményvezető-helyettes
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12.Az Ifjúság úti feladat-ellátási helyek beszámolója
A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok
Intézményvezető-helyettes: Fodorné Ivony Zsuzsanna
A 2018-2019 nevelési év, számomra új kihívást hozott. Az intézményvezetésnek köszönhetően
megkaphattam a Ceglédi út 5-7 feladat-ellátási hely intézményvezető helyettesi teendőit.
Nagyon örültem ennek a lehetőségnek és mindkét feladat-ellátási helyen igyekeztem úgy
irányítani a nevelőmunkát, hogy a közösen megfogalmazott céljaink megvalósuljanak,
értékeink beépüljenek a mindennapokba, megtartva az óvodák sajátos arculatát. Egész nevelési
év során törekedtünk nevelőmunkánk minőségének növelésére, hogy minden ránk bízott
gyermekek magas színvonalú nevelésben, oktatásban részesüljenek. A feladatokat rábíztam,
ésszerűen delegáltam a munkatársaimra,

koordinátoraimra. A koordinátorok szervező,

összehangoló munkájukat megfelelően, jól végezték a nevelési évben, ennek köszönhetően
mindkét feladat-ellátási helyen zavartalanul folyt a munka, a tervezett programok,
rendezvények megvalósultak. A külön feladattal megbízott szervezőkre nagyobb felelősség
hárult ebben a nevelési évben. A pontos tájékoztatás a rendezvény menetéről nem mindig volt
megfelelő. Erre az elkövetkezendő időben nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, minden csoport
előre megkapná a rendezvények forgatókönyvét. A jövőben jobban kell ügyelni a különböző
programok egy időben történő szervezésére, a városi rendezvények és a munkatervben
meghatározott időpontok figyelésére.
Dolgozói létszám adatok
A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges, az ellátandó feladatok teljesítéséhez a
személyi ellátottság a törvényi előírásnak megfelel.
Gyermeklétszám adatok év közbeni alakulása
Ifjúság útja 1
Óvodai csoportok adatai
Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

csoportszám
5
5
5

gyermeklétszám
szeptember
május
123 fő
125 fő
127 fő
123
125
3
8
2
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Ceglédi út 5-7
Óvodai csoportok adatai
Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Vegyes életkorú csoport
Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

csoportszám
6
6
6

gyermeklétszám
szeptember május
133
134
143
133
134
10
11
2

Óvodáinkba járó családok gyermekei között jelentős társadalmi háttérbeli különbségek vannak,
néhányan nehéz anyagi körülmények között élnek. A legtöbb óvodásunk ingyenesen étkezik.
A nevelési év alatt a gyermekek rendkívüli hiányzása 9fő a két óvodában. Indokok között
szerepelt, műtétre várás, családi ok. A Ceglédi úti feladat-ellátási helyen a gyermekek szociális
helyzetéből adódóan az indokolatlan igazolatlan hiányzás az elmúlt évekhez képest kevesebb
volt, ezeket az eseteket jeleztük a területileg illetékes hatóságoknak.
Az év közben érkező gyermekek száma 8fő sokkal kevesebb volt, mint az előző években,
legtöbb esetben az ok, hogy októberben, novemberben, decemberben töltötték be a harmadik
életévüket, illetve költözés miatti óvodaváltás. Az év közbeni távozás 5fő volt, oka költözés,
speciális fejlesztés, egy esetben pedig nevelő szülőhöz került ki gyermekünk.

A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Feladat-ellátási hely

Eszközbővítés, karbantartás

Forrás

Ifjúság útja 1.

Beépített szekrények ajtajainak cseréje
Játékvásárlás,
Könyvvásárlás
Rajzeszközök
Karnisvásárlás
Hi-fi, elosztó
Öltözőszekrények cseréje
Függönytartó sín, függönyvásárlás
Asztalterítők
Fényfüzérek, kosarak, és kellékei
Udvar virágosítása
28db gyermekszék és gyermekasztalok
cseréje
Tároló kisház tetőszerkezetének cseréje
Hiányosságok, karbantartás:
Javítani valók: élvédő léc a csoportszoba
oszlopaira
WC-t elválasztó fal fóliájának cseréje,
függönytartó állvány stabilizálása, az
öltözőszekrény karnisainak javítása, az
új függönytartó sín felszerelése, a
babakonyhai szekrény felújítása.
Udvar: fali táblák
Minden folyosó gyermeköltöző,
gyermekmosdó, földszinti iroda,

Óvoda pénz
Csoportpénz
Papírpénz
Gyermeklánc Alapítvány
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Ceglédi út 5-7

Földszinten a 2.vegyes (Mókus) csoport
gyermek mosdójában a szennyvíz
elvezetőcső elkorrodálódott, cseréje
szükséges lenne. (Falon kívül
helyezkedik el, felmérése már
megtörtént).
Lépcsőházban a lambéria eltávolítása,
vakolat kijavítása, vakolás, festés.
Játékok
Függöny
Játéktároló kosarak
Rajzeszközök
Asztalterítők
Képességfejlesztő játékok
Könyvek
Fogmosó poharak
ÍTR! eszköz, táncos kötelek
Kisszőnyeg a babakonyhába
Tornazsákoknak 2 db vászon tároló
Zuhanyrúd és zuhanyfüggöny
Zenei képességfejlesztő cd-lemezek
Hiányosságok, karbantartás:
Festés minden csoportszoba, illetve a
hozzájuk tartozó mosdók,
gyermeköltözők, folyosók, konyhák
A 6. vegyes (Maci) csoport parkettája
balesetveszélyes (újra rakás, lakkozás).
A3,4 és 5 vegyes (Süni, Cica és Mókus)
csoportok parketta csiszolása és
lakkozása.
A homokozó felett lévő árnyékoló
felrakása (2017 nyarán vihar okozta kár).
Az udvaron lévő játéktároló teteje
életveszélyes (felmérése már
megtörtént).

Szülői hozzájárulás
Szélike Alapítvány
Csoport pénz
Óvoda pénz

Nagyobb intézmény felújítási igényeink is vannak, ezek a munkálatok több anyagi forrást
igényelnek, amit más forrásból már nem tudunk kigazdálkodni. A táblázatban a hiányosságok,
karbantartásnál részleteztem óvodánként.
Személyi változás
Nagyon sok a táppénzen lévő napok száma a két feladatellátási helyen. Jellemzően a hiányzások
nem hosszantartók voltak, a rövidebb ideig tartó hiányzásokat mind a két feladat-ellátási helyen
belső helyettesítéssel oldottuk meg, ez sokszor okozott nehézséget, a kolléganők elfáradtak.
2019 januárjában Ceglédi úti feladat-ellátási helyre jött dolgozni részmunkaidőben a nevelést
közvetlen segítő Várkonyi Zoltánné dajka.
Fodorné Ivony Zsuzsanna és Barcsay Valéria csütörtökön és kedden szakértői munkát
végeznek, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A § alapján munkaidő kedvezményben
részesülnek. Barcsay Valéria munkaidő kedvezményét a törvényben meghatározottak szerint
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igénybe vette, Fodorné Ivony Zsuzsanna csak kirendelés esetén. A távollétek idejére, belső
helyettesítést szerveztünk.
Ebben a nevelési évben a két feladat-ellátási helyen egy-egy közmunkás dolgozott, a munkájuk
hatékonysága javult az elmúlt évhez képest.

A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok
Időpont

Téma

2018.08.31.

Évnyitó nevelői értekezlet

Feladat-ellátási
hely
Ifjúság útja 1.
Ceglédi út 5-7

2018.10.05.

Pöttöm próba

Ceglédi út 5-7

2018.10.19.

Földünkért KI-MIT-TUD

Ifjúság útja 1.

2019.02.01.

Féléves nevelői értekezlet

Ifjúság útja 1.
Ceglédi út 5-7

2019.03.28.

„Így tedd rá!” szakmai nap

Ceglédi út 5-7

2019.04.03.

XI. Környezetvédő és Tudatos
Vásárló Konferencia

Ifjúság útja 1.

2019.06.17.

Évzáró nevelői értekezlet

Ifjúság útja 1.
Ceglédi út 5-7

Megvalósulás
A kiadott szempontok alapján elkészült a
2018-2019 nevelési év munkaterve, a
nevelőin készült jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza
Az óvodás gyermekek megismerkednek a
legfontosabb közlekedéssel, kapcsolatos
információkkal.
A VTP pályázaton nyertes városi
ismeretterjesztő versenyt 10 csapat
részvételével megvalósult. A résztvevő
csapatok sok új ismerettel, élményekkel
gazdagodtak, a visszajelzések nagyon
pozitívak voltak.
Baukó Zsuzsanna előadását hallgattuk
meg, az értekezlet napirendi pontjait,
eseményeit a nevelői értekezleten készült
jegyzőkönyv részletesen tartalmazza.
Ezen az alkalmon betekintést nyerhettek a
minden napos munkánkba. Az „Így tedd
rá!” módszer alapján történő népi
gyermekjáték, néptánc oktatásba.
A Konferencián az Ifjúság úti
óvodapedagógusai és a Ceglédi úti óvoda
két pedagógusa vett részt. Lajosmizsén
jártunk.
A kiadott szempontok alapján értékelésre
került a 2018-2019 nevelési év, a nevelőin
készült
jegyzőkönyv
részletesen
tartalmazza.

A nevelés nélküli munkanapon szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat beépítettük pedagógiai
munkánkba.
Nevelőtestületi értekezletek
Téma
Évnyitó nevelőtestületi értekezlet

Időpont
2018.08.31.

A nevelőmunka féléves értékelése

2019.02.01.

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

2019.06.17.

Megvalósulás
Az értekezlet napirendi pontjait, eseményeit a nevelői
értekezleten készült jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza.
Az értekezlet napirendi pontjait, eseményeit a nevelői
értekezleten készült jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza.
Az értekezlet napirendi pontjait, eseményeit a nevelői
értekezleten készült jegyzőkönyv részletesen
tartalmazza.
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Szülői értekezletek, fogadó órák rendje

Feladatellátási hely
Ifjúság útja 1.

Ceglédi út 5-7

Ifjúság útja 1.
Ceglédi út 5-7

Szülői értekezlet
Időpont
2019. 06. 27. /újaknak/
2018. 09.20.-1, 2, és 5 csoport
2017.09.21.- 3 és 4 csoport
2019. 02. 05.- 1 és 3 csoport
2019.02.06. -2 és 5 csoport
2019.02.07. -4
2019.06.26. /újaknak/
2018.09.17. 1. 2. és 3. csoport
2018.09.18. 5. és 6. csoport
2018.09.19. 4. csoport
2019.02.04. 4. 5. és 6.csoport
2019.02.05. 1. 2. és 3. csoport

Fogadó óra
Időpont
A fogadó órák időpontjait a csoport
beszámolók
tartalmazzák.
Az
óvodapedagógusok minden szülőt
tájékoztattak
legalább
egy
alkalommal
gyermekük
fejlődéséről.
A fogadó órák időpontjait a csoport
beszámolók
tartalmazzák.
Az
óvodapedagógusok minden szülőt
tájékoztattak
legalább
egy
alkalommal
gyermekük
fejlődéséről.

SZMK részére tartott
értekezlet
2019.02.28.
SZMK részére tartott
értekezlet
2018.11.07.

SZMK tájékoztatása az aktuális
eseményekről, teendőkről
SZMK tájékoztatása az aktuális
eseményekről, teendőkről

A megtartott szülői értekezletek témáját a jegyzőkönyvek részletesen tartalmazzák, a megtartott
fogadó órák a személyiség naplóba vezetésre kerülnek. A szülői szervezetet tájékoztattuk a
szülői értekezleten megbeszéltekről, a pénzügyi elszámolásokról.
Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok
Feladat-ellátási hely
Ifjúság útja 1

Ceglédi út 5-7

Időpont
Már óvodánkba járó
gyermekek szüleinek
2019.03.13

Ismerkedés az óvodával
leendő
szülőknek,
gyerekeknek
2019.04.17
„Kapunyitogató” leendő
szülőknek, gyerekeknek
2019.03.12.
Már óvodánkba járó
gyermekek szüleinek
2019.03.19.

Megvalósulás
A szabadjáték mellett folyamatos tízórai
önkiszolgálással,
mesés
bábos,
ábrázoló
tevékenységeket láthattak a szülők. Köszönettel és
nagy örömmel fogadták ezt a felkínált lehetőséget,
melyre a következő években is igényt tartanának. A
megjelent szülők véleménye az óvodai munka iránt
érezhetően pozitív irányban változott, melyet meg is
fogalmaztak.
Sokan vettek részt, de kevesebben, mint előző
években. Viszont több idő jutott az egyéni, mélyebb
beszélgetésre.
Sok érdeklődő volt az idén. Az új szülők érdeklődése
az óvodában működő szakkörökre, óvodán kívüli
programokra irányult.
A szabadjáték mellett folyamatos tízórai
önkiszolgálással, az „Így tedd rá” módszerrel
ismerkedhettek a szülők, majd ők is kipróbálhatták
az eszközöket.

A nyílt napokat a leendő óvodásainknak és szüleiknek szerveztünk mindkét feladat-ellátási
helyen.
Szintén mindkét feladat-ellátási helyen megtartottuk a már óvodáinkba járó gyermekek
szüleinek is nyílt napot. A szülőknek, így lehetőségük volt betekinteni a mindennapjainkba,
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délelőtt folyó kezdeményezésekbe. Természetesen a betervezett nyílt ünnepélyeken,
rendezvényeken is részt vettek a szülők, a visszajelzés mindenhol pozitív volt, jól érezték
magukat.

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése
Feladat-ellátási hely
Ifjúság útja 1.
Ceglédi út 5-7

Oktatás szervezője
Katolikus egyház
Református egyház

Időpontja
szerda 1530
péntek 745

Megvalósulás
A kijelölt időpontban az
év folyamán megvalósult

Pedagógiai folyamatok, kiemelt pedagógiai feladataink
Megvalósítás
Cél
A
Pedagógiai
Programban
megfogalmazott célok, feladatok
jelenjenek
a
pedagógus
tervezőmunkájában és annak
ütemezésében.

A pedagógiai munka feleljen meg
az éves tervezésben foglaltaknak
Az ONAP és pedagógiai program
összefüggése a tervezéssel és
gyakorlattal
A meghatározott kiemelt
nevelési oktatási célok betartása

Esélyegyenlőség biztosítása, a
HH, HHH és a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekkel (SNI)
kapcsolatosan megfogalmazott
feladatok
gyakorlati
megvalósulása,
minden
csoportban

Megvalósulás
A nevelési év során az óvoda stratégiai dokumentumaiban változtatás történt.
Az intézmény törvényes és biztonságos működésének meghatározó
alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend
került átírásra, melynek előírásai mindenkire nézve kötelező érvényűek. A
munkatervben részletesen meghatároztuk a végrehajtandó feladatokat,
határidőket, felelősöket kijelölve. A munkaközösségi munkaterv az éves
munkaterv figyelembevételével készült az előző évvégi beszámoló
megállapításai alapján. Ehhez kapcsolódnak szorosan a BECS éves terve a
csoportok nevelési tervei is.
A nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek a
személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények
elérését a gyermekek, a munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások
teljesülését szolgálták.
A Pedagógiai Programban meghatározott óvodapedagógiai célok, feladatok
megvalósultak.
A teljes pedagógiai folyamat követhető volt a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.
A csoportnapló tartalmas vezetése nem minden esetben volt naprakész. A
tervezésben megjelent a feladatellátási helyek sajátos arculata, hagyománya.
A Pedagógiai programban meghatározott óvodapedagógusi feladatok a
gyakorlatban alkalmazták. A célok, feladatok, módszerek, eszközök
megfogalmazásai, a differenciálás megjelenítése (hol, mikor szükséges)
folyamatos megbeszélések, elemző munkát kíván a következő nevelési évben.
Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás minden csoportban
megjelent. Az óvodai tehetségműhelyek külön munkaterv alapján működnek,
saját egyéni tehetségüket beleszővik a pedagógusok a mindennapi
gyakorlatba. Különös értékeket hordoznak ezek a tehetségműhelyek nem csak
az óvodás gyermekek tehetségcsírájának kibontakoztatása terén, de az óvoda
számára újértékek épülnek be lassan- lassan a mindennapi életbe.
Az SNI gyermekek ellátása év zökkenőmentesebben alakult, mint az elmúlt
nevelési évben. A fenntartó által támogatott gyógypedagógus képzést egy fő
kolléganő folytatta.
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Ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzése: spontán megfigyelés, tervezett megfigyelés, dokumentum
ellenőrzéssel történik. Az ellenőrzéseimet követően szakmai beszélgetésen mindig a pozitív
visszacsatolást helyeztem előtérbe. Az ellenőrzött óvodapedagógusok pedagógiai készségének
fejlesztését tűztem ki célul, mely meg is valósult. A fejlesztendő területek beazonosítása
rávezetésemmel a kolleganők azonosították be.
Belső ellenőrzés

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok
Ellenőrzés területe
Kötelező
dokumentumok
(csoportnapló,
Felvételi – mulasztási napló) vezetése

Törvényesség, dokumentumok megléte
Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése

Fejlesztőpedagógus,
óvodapszichológus
dokumentációja
Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos
dokumentációk
A pedagógiai program szerinti haladás,
pedagógiai munka ellenőrzése, kiemelt nevelési
feladat
megvalósulása,
tapasztalatok
megbeszélése

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése
Kapcsolat a szakszolgálatokkal
Munkaközösségek működése
Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság,
munkavégzés. HACCP előírásainak megfelelő
munkavégzés tapasztalatai, dokumentációjának
ellenőrzése

Megvalósulás
A kötelező dokumentumok: mulasztási napló vezetése az
alkalomszerűen megtartott ellenőrzés során, mind a két
feladat-ellátási helyen napra kész volt. A csoportnaplók
ellenőrzésénél tapasztaltam hiányosságokat, nem volt kész
a hetiterv és a hozzá kapcsolódó reflexió egy csoportban.
Ellenőrzés a statisztika előtt és május végén történt.
Mindkét feladat-ellátási helyen a gyermekek fejlettségi
állapotát nyomon követték, a megfigyelési tapasztalatokat
dokumentálták a kolléganők. A gyermekek egyéni
képességeinek mérését egységes értelmezésben végezték a
pedagógusok két alkalommal, januárban és májusban. Az
eredmények tükrében minden kolleganő elkészítette a
gyermekek egyéni fejlődési naplóját és meghatározta az
egyéni fejlesztés irányát. Az eredmények azt mutatják, hogy
minden területen javulás mutatkozik. A pedagógusok a
gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak a szülőknek fogadóóra formájában, illetve
szülői értekezleten. A még differenciáltabb eredmények
érdekében javaslatként megfogalmazódott a mérési
területekhez tartozó szempontok pontosítása.
A mellékletben található a részletes beszámoló.
A mellékletben található a részletes gyermekvédelmi
beszámoló.
A nevelési évben mind a két feladat-ellátási helyen
ellenőriztem a szakmai munkát, a kolléganők felkészültek
voltak, beépítették napi munkájukba a kiemelt nevelési
feladatokat, a látogatást követően szakmai beszélgetés
folytattunk a látottakról, a nyolc pedagógiai kompetencia
teljesüléséről. A jövőt tekintve még több szakmai
látogatást tervezek.
A gyermekvédelmi felelős a dokumentációt az év
folyamán naprakészen vezették, az ellenőrzés folyamatos
volt.
A mellékletben található a részletes beszámoló.
A mellékletben található a részletes beszámoló.
A dajkák munkáját alkalomszerűen ellenőriztem mind a két
feladat-ellátási helyen, nagyobb hiányosságot nem
tapasztaltam. Továbbra is törekedtünk a HACCP
előírásainak megfelelően végezni munkánkat, vezetni a
dokumentációkat.
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Nevelőmunkát segítő gyakorlatot teljesítő dajkák
segítése, ellenőrzése.
Védő, óvó intézkedések végrehajtása

Gyakornokok ellenőrzése
Szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók
ellenőrzése

Szaktanácsadás
Közösségi szolgálat

Továbbképzések

Az Ifjúság úti egy fő, a Ceglédi úti feladatellátási helyen
szintén egy fő dajka teljesítette kötelező gyakorlatát.
Segítséget nyújtottunk nekik, hogy megismerjék az óvodai
munka minden területét.
Minden év elején jegyzőkönyvbe rögzítjük és tudatosítjuk
a gyermekekben a legfontosabb szabályokat. A napi szintű
balesetvédelmi megbeszélés nem maradhat el, ennek
köszönhetően ebben az évben nem történt gyermekbaleset.
Ebben a nevelési évben egyik feladat-ellátási helyen sem
volt gyakornok kolleganő.
A Ceglédi úti óvodában egy fő levelezős hallgató töltötte a
hathetes szakmai gyakorlatát és záróvizsgát is tett a fent
említett óvodában, igen jó eredménnyel. Ehhez az
eredményhez a felkészítő kollegák nagymértékben
hozzájárultak. Szakmai gyakorlata alatt a hallgató
elhivatottságáról tett tanúbizonyságot.
Ebben a nevelési évben szaktanácsadói megsegítést nem
igényeltünk.
A diákok aktívan kapcsolódtak be a gyerekek
játéktevékenységébe, részt vettek a gondozási feladatok
segítésében, játékeszköz készítésében. Folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a közösségi szolgálatot szervezőivel és
így a nyáron is több diákot tudunk fogadni az Ifjúság úti
feladat-ellátási helyen.
A betervezett továbbképzések a beiskolázási terv szerint
megvalósultak.

Munkáltatói feladatok
Ellenőrzés területe
Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása
Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok
munkája
Munkavédelmi oktatás megszervezése
Munkavédelmi előírások betartása,
balesetvédelem
Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása
Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon
védelmére szolgáló előírások betartása
Technikai dolgozók munkavégzése
Munkaidő betartása
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése

Megvalósulás
A munkaköri leírásokat az év folyamán felülvizsgáltam,
illetve szükség szerint módosítottam.
A Ceglédi úti feladat-ellátási helyre érkező a nevelési
munkát közvetlenül segítő dajka állt munkába januártól
részmunkaidőben. Az ő munkába állását, beilleszkedését,
helyi szokások megismerését minden kolleganő segítette.
A munkavédelmi oktatást augusztus hónapban külső
szakember megtartotta. Igyekeztünk a baleseteket
elkerülni, az alkalmazotti állományban sem, és a
gyermekek körében sem történt baleset. Az előírt
munkavédelmi eszközöket a dolgozók megkapták.
Mind a két feladat-ellátási helyen jegyzőkönyvben
rögzítettük a tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlását.
Megfelelő volt a munkafegyelem, néhány késést
leszámítva. Az állag megóvás mind a két feladat-ellátási
helyen megvalósult, jelezték felém a kolleganők, ha
problémát észleltek.
Megfelelő, a rájuk bízott feladatokat elvégezték. Sok volt
a táppénzes napok száma ezért sokat kellett egymást
helyettesíteni.
Egy-két óvodapedagógusnál továbbra is probléma a
pontos munkába érkezés, elbeszélgetéssel igyekeztem
elérni a pontosságot, több-kevesebb sikerrel.
Pontos, precíz, tévesztés esetén megfelelő volt a javítás.
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HACCP betartása

Folyamatos ellenőrzés mellett, igyekszünk lépést tartani a
rengeteg adminisztrációval járó követelménynek és az
előírásoknak megfelelni.
Mindenki igyekezett a rend és tisztaság betartására,
betartatására.
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervek
elkészültek, abban megfogalmazott feladatok betartásra
kerültek.
Folyamatos, pontos, naprakész adatokat tartalmaz, a
felmerülő hiányosságokat pótoltam.

Óvoda rendje, tisztasága
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk
KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése

Gazdálkodás
Ellenőrzés területe
A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének
ellenőrzése
Eszköznyilvántartás, leltár
Térítési díj szedése

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások
ellenőrzése
Pályázat

Megvalósulás
Az Ifjúság úti feladat-ellátási helyen két csoportszoba
festése valósult meg az elmúlt nevelési évben.
December hónapban a leltár mindkét feladat-ellátási
helyen megtörtént
A két feladat-ellátási helyen havonként egy-egy napon
történt, az év folyamán, aki elmulasztotta pótbefizetésre
volt lehetősége. Problémát jelentett alkalmanként, hogy a
térítési díj beszedésére használt POLISZ rendszer nem
működött, igyekeztünk megoldani a helyzetet.
Év közben folyamatosan napra kész volt, a gazdasági
Hivatal, az önkormányzat belső ellenőre folyamatosan
ellenőrzi. A felmerült apró hiányosságokat javítottuk.
2018-ban több pályázatot adtunk be. Ceglédi út 5-7
feladat-ellátási hely kettő VTP pályázatot adott be, illetve
a „Boldogság útja”
Ifjúság útja 1. feladat-ellátási hely kettő VTP pályázatot
adott be, az eredményekről még nem tudunk.

Külső ellenőrzés
Ebben a nevelési évben Corvina Óvoda intézményi ellenőrzést kaptunk 2019.05.28-án mely
minden feladat-ellátási helyet érintett. Az eredmény még folyamatban.

Értékelés
Belső önértékelési csoport
Az önértékelés eredményes megvalósítását az önértékelési tervben jelölt felelősök munkája –
óralátogatás, interjúk, jegyzőkönyvek készítése- és az informatika rendszer támogatta online
kérdőívekkel és feltöltő felületekkel. Az önértékelésben résztvevő kollégáknál minden esetben
részt vettem a folyamatban.
Feladat-ellátási hely
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7

Időpontja

BECS ellenőrzésben részt vevők
Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyi

2019.01.31.

Deák Andrea

2019.04.04.

Ferenczi Anikó

2018.10.18.

Juhász Ágnes

2018.11.09.

Kara Szilvia

2019.03.28.

82

Feladat
Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása)
Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata
Az éves önértékelési program kidolgozása
A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján
Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása
A vezetőre és az intézményre vonatkozó elvárás rendszer, rögzítése
az OH által működtetett informatikai támogató felületen
Az önértékelés során tények és adatok alapján a nevelési-oktatási
tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségek,
fejleszthető területek azonosítása
Az önértékelés eredményeinek feldolgozása, rögzítése az Oktatási
Hivatal által működtetett felületen

Megvalósulás
A tagok újra választása, a régiek
megerősítése megtörtént a feladatellátási helyeken.
Az ötéves terv felülvizsgálata
megtörtént.
Az éves önértékelési programot
minden feladat-ellátási hely megkapta.
A BECS az éves munkatervében
meghatározottak szerint működött.
A BECS vezető beszámolója
tartalmazza.
Rögzítésre az informatikai felületen az
elvárás rendszert, melyet mindenki
megismert.
Az önértékelés során meghatározásra
kerültek az erősségek és fejleszthető
területek, az eredményeket és
feltöltötte az informatikai rendszerbe.

Gyermekek értékelése
Fontos feladatunk az óvodába érkező gyermekek képességeinek felmérése (bemenet), a
folyamatos fejlesztő tevékenységek tervezése, biztosítása és dokumentálása, a fejlődés
általános jellemzőinek elérése óvodáskor végére (kimenet), további fejlesztendő területek
meghatározása, átmenet segítése az iskolába. Minden óvodapedagógus kötelezettsége, hogy
folyamatosan nyomon kövesse az óvodás gyermek fejlődését, arról tájékoztassa a szülőket, és
indokolt esetben kezdeményezze a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvodai átlagok
értékelésénél mindenképpen figyelembe kell venni, a csoport életkor szerinti összetételét, hogy
az óvodában hány különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermeket
nevelnek.
Összesítő Ifjúság útja 1
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4. Munka
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5. Tanulás
6. Az anyanyelvi nevelés, mese, vers,
sikerkritériumai az óvodáskor végére
7. Ének, zene, énekes játékok,
gyermektánc
8. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

13%

24%

42%

56%

70%

82%

42%

54%

12%

17%

30%

45%

57%

72%

82%

45%

56%

11%

12%

21%

40%

52%

71%

81%

41%

51%

10%

11%

22%

41%

53%

68%

82%

40%

52%

13%

1. Egészséges életmód alakítása
2. Az érzelmi, az erkölcsi és az
értékorientált közösségi nevelés
3. Játék
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9. A külső világ tevékeny
megismerésének sikerkritériumai az
óvodáskor végére
10. Mozgás
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Átlag

15%
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44%

55%

11%

Az Ifjúság úti feladat-ellátási helyen a BTMN gyermekek száma 8 fő, heti rendszerességgel
foglalkozik velük fejlesztő pedagógus. SNI gyermek száma 3 fő, 2 fő kisgyermek halmozottan
hátrányos helyzetű. Az óvodai hozzáadott pedagógiai érték, kiegyensúlyozottságot mutat. A
hozzáadott pedagógiai érték, rajzolás festés, mintázás, kézi munka, és a mozgás területén 13%
volt. A mozgás, a játék a gyermekek természetes igénye, ennek alapján ez a két tevékenység
jelenti az óvodai élet alapját. Igyekeztek az óvónők mindent megtenni, hogy kint a szabadban
és a csoportszobában szervezett formában is sokat mozogjanak, játszanak a gyermekek.
Jövőben a kicsi udvar miatt javasoltam a kolléganőknek a napokban átadásra kerülő Népmese
játszótér felkeresését. A rajzolás területén a tehetséges gyermekekből kiválogatott kézműves
tehetségműhely nagyon sok rajzpályázatra készítettek műveket, ami nagyban hozzájárult a szép
eredményhez. A csoportokban mindennapos a rajzolás, festés, gyurmázás.
Több terület kapott 11%-os, az anyanyelvi nevelés, mese, vers, a játék terület sikerkritériumai.
A

gyermekek

anyanyelvi

fejlődése

érdekében

alakult

meg

az

„Aranymadarak”

tehetségműhelyünk, ahol célunk volt többek között, hogy a heti rendszerességgel tartott
foglalkozások keretében és a tehetséggondozás jegyében játékra alapozva kibontakoztassuk és
fejlesszük gyermekeinkben az önkifejezés, a gondolkodás, a kooperáció képességét, a
kreativitást, önbizalmat, mely többek között majd az iskolai beilleszkedést is segíti. A
mindennapi mesehallgatás egyre nagyobb motivációt igényel a kollégáktól, mert a gyermekek
nagy részének nem mesélnek otthon, (felmérésből tudjuk) hanem leültetik őket a televízió,
számítógép elé. A játék a gyermek alaptevékenysége, felszabadult tevékenység, örömet szerez
a gyermeknek. A változatosság, a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása
elősegíti a szociális, fizikai és kognitív fejlődést egyaránt. Minden csoportban érvényesült a
tapasztalás útján, játékba ágyazott tanulás. Ennek köszönhetően a tanulás területén 12% lett az
elmozdulás.
Összesítő Ceglédi út 5-7

1. Egészséges életmód alakítása
2. Az érzelmi, az erkölcsi és az
értékorientált közösségi nevelés
3. Játék
4. Munka
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5. Tanulás
6. Az anyanyelvi nevelés, mese, vers,
sikerkritériumai az óvodáskor végére
7. Ének, zene, énekes játékok,
gyermektánc
8. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
9. A külső világ tevékeny
megismerésének sikerkritériumai az
óvodáskor végére
10. Mozgás
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A Ceglédi úti feladat-ellátási helyen a BTMN gyermekek száma 11 fő, heti rendszerességgel
foglalkozik velük fejlesztő pedagógus illetve a csoportos óvodapedagógusok. Szerencsés
helyzetben vagyunk, mert sok kolléganőnek van fejlesztőpedagógusi szakvizsgája.
SNI gyermek 10 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2fő. Óvodai szinten a hozzáadott
pedagógiai érték: 10%, a fejlődés 9%-11% között mozgott. A legnagyobb fejlődés az
egészséges életmód területén történt 11%. Legalacsonyabb elmozdulás az anyanyelvi nevelés,
tanulás, rajzolás, külső világ tevékeny megismerése és az érzelmi és az értékorientált közösségi
nevelés területe 9%. A területek fejlettsége: 56% a külső világ tevékeny megismerése, 70% az
egészséges életmód. A külső világ tevékeny megismerésének eredményét nem szabad
negatívan értékelni. Ennek a területnek olyan tartalmi elvárásai vannak, aminek egy
kiscsoportos, de még a középső csoportos is az életkori sajátosságból adódóan nem, vagy csak
nehezen tud megfelelni. Ebből adódik, hogy ez a terület évek óta az egyik legfejletlenebb
intézményi szinten, de a korcsoportok esetében is.
Az egészséges életmód területe mindhárom korcsoportnál a legfejlettebb és a legnagyobb
fejlődést mutató terület. A vegyes csoport előnye, a szociális tanulásban rejlő lehetőségek, a
szilárd szokásrendszer, a tudatos, következetes nevelési elvek, a szeretetteljes, családias légkör
mind hozzájárultak ehhez az eredményhez.
Kiemelt nevelési, oktatási célok, és egyéb feladatok
Az előző év értékelését figyelembe véve készült a 2018–2019-es nevelési évünk munkaterve,
melyben meghatározásra került pedagógiai programunkból kettő kiemelt feladat. Ebben a
nevelési évben kiemelt fejlesztési területként kezeltük a mindkét feladat-ellátási helyen az
érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés és a munka területét melyek a tavaly
évvégi felmérés alapján legalacsonyabb százalékot értek el. Az ellenőrzéseim során a kiemelt
nevelési feladatok megvalósulására nagyobb hangsúlyt fordítottam. Megfigyeltem, milyen
pedagógiai eszközökkel, módszerekkel igyekeznek a gyermekek cselekvési kedvét, figyelmét
felkelteni a munka iránt, illetve hogyan formálják a közösséget. Minden csoportban a játékba
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ágyazott tanulás érvényesült. Az első helyen megjelölt kiemelt terület az érzelmi, az erkölcsi
és az értékorientált közösségi nevelés területe évvégi eredménye óvodánként eltérő. Az Ifjúság
úti óvodában 57%, a hozzáadott pedagógiai érték 10%, a Ceglédi úti óvodában 68%, a
hozzáadott pedagógiai érték 9%. Az eredményeket elemezve megállapíthatjuk, hogy a Ceglédi
úti óvodában kimagaslóan jó százalékos eredményt értek el ezen a területen, a hozzáadott
pedagógiai érték kiegyensúlyozott volt mindkét óvodában.
Az óvoda, mint közösség és mint a személyes kapcsolatok szerveződésének színtere fontos
szerepet játszik a gyermek fejlődésében. Megismeri az azonos korú gyermekekkel folytatott
együttlét előnyeit, a közös játék örömét, viselkedésének szociális következményeit, valamint
az eltérő csoporthelyzet hatásait. Az óvodába kerüléssel a kisgyerekek társas kapcsolati hálója
is bővül. A kisgyerekek a beszoktatás-befogadás után egyre nagyobb örömmel és lelkesedéssel
vesznek részt az új közösség életében, a tevékenységekben. A tevékenységekben a gyerekek
megtapasztalhatják, mire képesek, kipróbálhatják önmagukat. Így tesznek szert önismeretre,
így valósítják meg elképzeléseiket. Köztudott, hogy a kisgyermeket érzelmei vezérlik, ezért rá
az érzelmein keresztül tudunk hatni. Az érzelmek közvetítésének kiváló eszköze a báb, a
mesélés, a játék. A játék az egyik olyan színtér, amely lehetőséget a közösen átélt élményeknek
a felidézésére, újra élésére. A játékban mindenki munkájára szükség van, mindenki hasznosnak,
fontosnak érezheti magát, kibontakoztathatja képességeit, fejlődhet, alakulhatnak baráti
kapcsolataik is. A közösségek általában közös célok vagy feladatok érdekében jönnek létre. A
hatékony működéshez szükség van a közösség tagjainak kooperációs készségére, hiszen közös
döntéseket hozni és közös lépéseket tenni csak együttműködéssel lehet. Mindez természetesen
nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését. A cél az, hogy az adott lehetőségek között a
legtöbbet legyünk képesek gyermekeink egyéniségéből kihozni. Látogatásaim során azt
tapasztaltam, hogy olyan módszerek alkalmaztak a kolléganők, hogy minden kisgyermek
biztonságban érezze magát, a kialakított szokásokat minden helyzetben betartatták.
A másik kiemelt nevelési terület a munka területe évvégi eredménye az Ifjúság óvodában 57%,
a hozzáadott pedagógiai érték 10%, a Ceglédi úti óvodában 61%, a hozzáadott pedagógiai érték
10%. Az óvodai nevelés fontos feladata a munkához való helyes, pozitív viszony kialakítása.
Az iskolára, az életre való felkészítés egyik alappillére az életkornak megfelelő
munkatevékenység biztosítása. Célunk a koordinált mozgás, finommotorika, önállóság,
felelősségérzet, problémamegoldó gondolkodás, kitartás, céltudatosság, együttműködés,
kudarctűrés fejlesztése. Óvodába lépéskor támaszkodunk a munka játékkal megegyező
sajátosságaira, megtanítjuk a gyerekeket a feladatok elvégzésére, megismertetjük velük az adott
munka eszközeit, azok használatát, a munkafogások sorrendjét. A gyermek éppúgy élvezi a
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munkatevékenységet, mint a játékot, gyakran nem is választható szét e két tevékenység. Ha a
munkafolyamatokat játékos jelleggel, a gyermekek aktív tevékenységi, utánzási vágyára,
önkéntességére építjük, ha minden egyes gyermek képességeinek megfelelőszintű feladatot
kap, a munka pozitív élmény forrásává válhat. Munkafajták óvodáinkban: Önkiszolgálás,
naposság, mindennapi élettel kapcsolatos munkák, alkalomszerű munkák.
A csoportokban tapasztaltam, hogy megteremtették az önálló munkavégzés lehetőségeit,
elegendő időt, megfelelő helyet, nyugodt, békés légkört biztosítottak a munka elvégzésére.
Pedagógusminősítési eljárások
Pedagógusminősítési
eljárásban részt vevő
óvodapedagógus
nem releváns
nem releváns

Feladatellátási hely
Ifjúság útja 1.
Ceglédi üt 5-7

Elérni kívánt fokozat, időpont

Személyiség és közösség fejlesztés
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása
Feladat-ellátási hely
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7

SNI (2)
2 fő
9 fő

Feladat-ellátási hely
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7

BTMN
8fő
11fő

SNI (3)
1fő
1fő

ellátva
3fő
8fő

részben ellátva
2fő

ellátva
8fő

ellátatlan
-

ellátást végző fejlesztő
Németh Gabriella
Németh Gabriella és a csoportos
óvodapedagógusok

11 fő

-

ellátatlan
0fő
-

Tehetséggondozás
A tehetséggondozását egyéni képességfejlesztés formájában is, saját csoportjukban végzik az
óvodapedagógusok, a gyermekek fejlődési naplójában rögzítetteknek megfelelően. Ezt a
tevékenységet tervszerűen, a csoportos tevékenységek keretében végzik.
Feladat
Angol foglalkozás vezetése

Felelős
Judák Mónika és
Deák Andrea
Csikai Cecília és
Görög Erika

Megvalósulás
Az angol külön foglalkozásra 13 fő
kisgyermek járt. Sokat meséltek a
gyerekeknek angol könyvekből. Céljuk az
volt, ha majd iskolások lesznek, legyen
öröm számukra, amikor olvasnak, hogy ők
már ismerik azt a könyvet, találkoztak vele
az óvodában. Ezzel motiválni szerették
volna őket az idegen nyelv szeretetére. Sok
interaktív játékkal ismertették meg őket az
év során és kipróbálhatták bátorságukat
önálló szereplésekkel a csoport előtt.
Angolul még a legfélénkebb gyermekek is
kinyíltak, ezáltal önbizalmat szereztek. A
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„Ügyes kezek” tehetség műhely
vezetése

Mede Erzsébet

ÉP-KÉZ-LÁB torna
Mocorgó torna

Barcsay Valéria
Festő Istvánné és
Ferenczi Anikó

„Aranymadarak” és „Lenvirág”
tehetségműhely

Gerőháziné
Kőműves Katalin és
Sárközy Zoltánné
Kocsisné Földvári
Ágnes és Sutus
Andrásné

közös munkával egy irányban haladva
valósították meg a kitűzött céljaikat.
Az 5 óvodai csoportból 6 fő kislány lett
kiválasztva. Az év folyamán 16 alkalommal
tartottak
foglalkozást.
Motiválás,
szemléltetés, bemutatás után megbeszélték
a lépéseket, majd halk zene mellett,
jókedvűen
alkottak.
A
szülőktől
folyamatosan pozitív visszajelzést kapunk.
A foglalkozások tervezésénél nagy
hangsúlyt fektettek a fokozatosságra, a
mozgásokat mindig mezítláb végezték. A
foglalkozások a gerinc deformitás, a
lúdtalpjavítás,
az
erő,
ügyesség,
állóképesség javítására irányult. A
gyakorlatok kivitelezésénél figyeltek a
különböző korosztály terhelhetőségére, a
testrészek megfelelő arányban történő
mozgatására,
differenciálásra.
A
gyakorlatokat
kreatívan,
változatos
módszerekkel, játékosan, sok eszközzel,
együtt végezték a gyerekekkel. A jövőre
nézve a Ceglédi út 5-7 feladat-ellátási
helyen szeretnének új fejlesztő játékokat,
amit akár a kolléganők is tudnának
hasznosítani a mozgás foglalkozások
alkalmával.. A szabadban taposó blokkokat
szeretnének létrehozni. Az Ifjúság út 1
feladat-ellátási helyen a gyermekjóga
elemeket
szeretne
a
kolléganő
megvalósítani.
Az Ifjúság úton főleg középső és
nagycsoportos gyermek vett részt a
tehetségműhely
programjain
és
foglalkozásain. Sajnos egyéb programok
miatt nem tudták heti rendszerességgel
megtartani a foglalkozásokat. Előre
kidolgoztuk év végéig a foglalkozásokat,
melyen csak kisebb változtatásokat kellett
tenniük. Ismerkedős és bizalomerősítő
játékokkal kezdték, majd egyre több
képességfejlesztő játékot terveztek be
Mozgásos
és
dalosjátékokkal
is
színesítették
a
foglalkozásokat.
A
Kiskondás című mese dramatizálása a cél.
A „Lenvirág” tehetségműhely is hasonlóan
működött, mint az „Aranymadarak”
tehetségműhely.
A
foglalkozások
alkalmával játszottak dramatikus játékokat,
elkészítették a bábokat, a meseillusztrációt.
A meséket többféle módon mutatták be a
gyerekeknek: meséléssel, bábjátékkal,
vetítéssel, alkalmazták az interaktív
mesélés módszerét is. A következő nevelési
évtől változtatásokat szeretnének bevezetni
jövő
tavasztó
csak
a
leendő
nagycsoportosokkal
szeretnének
foglalkozni, több drámajátékot, játékfűzést,
valamint
a
dráma
munkaközösség
összejövetelein szerzett új ismereteket,
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Néptánc

Ecser Fruzsina és
Kara Szilvia
Oldal Henrietta

Modern tánc

Gálné Tünde

Sakkfoglalkozás

Hajnal Zoltán

tapasztalatokat is beépítve állítanánk össze
a munkatervüket.
A célul tűzték ki, hogy a gyerekekkel
megszerettessék a népi játékokat, zenét,
táncot, hagyományainkat.
A jövőbeli terveik között szerepel a fiúk
ruhatárának felújítása, bőrgatyákat, ingeket
varratnának. A moldvai tánc alapjaival is
szeretnék még bővíteni a gyermekek
tudástárát. Az év folyamán az „Így tedd rá!”
módszerrel ismerkedtek a gyermekek és a
népigyermektánc alaplépéseivel.
A moderntánc lépéseit ismerhették meg a
gyermekek,
sok
kötetlen
mozgás
kíséretében.
A sakkozás szabályait, lépéseit tanulhatták
meg a gyermekeink.

A tehetséges gyermekek városi rendezvényekre való felkészítése
Feladatellátási hely
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ifjúság útja 1
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1

Programok, események
megnevezése

Időpont

Hunyadivárosi napok

2018.09.22.

Fellépés a Hetényegyházi Idősek
Otthonába
Állatok világnapja rajzpályázat
Pöttöm próba
Földünkért rajzpályázat
Földünkért öt próba
Városi Versmondó
„Milyen színű?” Magyar Ilona Ált.
Isk. rajzpályázat
Hulladék újrahasznosítás
Varázshegy fesztivál
Erdeink csodálatos világa
Néptáncosok fellépése az
alapítványi bálon
Néptáncosok fellépése a
bölcsődében
„Lenvirág” tehetségműhely
előadása óvodánkban
Hunyadi János Általános Iskola
Télűzés rajzpályázat
Rajzolj a Földért
Kálmán Lajos Népdal találkozó
Házi mesemondó verseny
„ A múlt, a jelen, a jövő”
rajzpályázat
Micimackó mesenap
„Alapítvány a 48-as hősökért”
rajzpályázat
Hetényegyházi Néptánc találkozó
„Nyitnikék” rajzpályázat
Termostar – Kutyakaland
rajzpályázat

2018.10.03.
2018.10.04.
2018.10.05.
2018.10.15.
2018.10.19.
2018.10.26.
2018.11.19.
2018.11.22.
2018.11.23.
2018.09.15.
2018.12.01
2018.12.05.
2018.12.14
2019.01.28.
2019.01.31.
2019.02.15.
2019.02.22.
2019.03.05
2019.03.01.
2019. 03.14.
2019.03.08.
2019.03.08.
2019. 04.05.
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Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ifjúság útja 1
Ceglédi út 5-7
Ceglédi út 5-7

Néptáncosok fellépése az Aprók
napján
„Rendőrző bóbiták” verseny
Városi Versmondó

2019.05.24.

Katonatelepi Mathiasz János
Általános Iskola rajzpályázat
Biztonságos közlekedés
gyerekszemmel
Puszta próba
Foci fesztivál
„Ovikupa”

2019.03.22.

Tűzoltós rajzpályázat
„Mit rejt az erdő” rajzpályázat

2019.05.10.
2019.06.07.

2019.04.12.
2019.04.12.

2019.04.18.
2019.04.26.
2019.05.02.
2019.05.15.

Gyermekvédelem
Feladat
A gyermekvédelmi feladatok
ellátásának megszervezése
Jogszabályi változások nyomon
követése
Gyermekek mindenekfelett álló
érdekeinek érvényesítése és az
érvényesülés ellenőrzése
A nevelőmunka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtése
A családok, gyerekek segítése, az
esélyegyenlőség biztosítása
A gyermekek adatainak védelme, az
óvodai dolgozók titoktartási
kötelezettségének betartatása
HH, HHH, veszélyeztetett
gyermekek nyilvántartása
Rendszeres óvodalátogatás
figyelemmel kísérése, gyermeki jogok
érvényesülése
Szakember segítségének kérése
A szülők informálása a különböző
támogatásokról, és azok feltételeiről
Az óvodaköteles és a veszélyeztetett
óvodás korú gyermek felkutatása az
óvoda körzetében.
A gyermekek rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezése.
Gyermekbalesetek megelőzése, védő –
óvó intézkedések megfogalmazása

Megvalósulás
A feladat-ellátási helyeken a gyermekvédelmi felelősök
kiválasztásra kerültek. A gyermekvédelmi munkaterv elkészült,
munkájukat eszerint szervezték.
Jogszabályi változásokat egész évben folyamatosan nyomon
követtük a gyermekvédelmi felelősökkel.
Az esélyegyenlőség biztosítása, de különösen a veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű, ill. bármilyen szempontból támogatásra szoruló
gyermekeknél.
A nevelőmunka a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez
szükséges egészséges környezetet biztosítottam.
A családok és a gyermekek eltérő szükségleteire tekintettel az
esélyegyenlőség biztosítása folyamatos volt.
A gyermekek adatainak védelme, az óvodai dolgozók titoktartási
kötelezettségének betartatása, az SZMSZ-ben meghatározottak és
az új jogszabálynak megfelelően valósult meg.
A HH, HHH, gyermekek nyilvántartása folyamatos volt, a
gyermekvédelmi felelős figyelemmel kísérte a kiadott határozatok
lejártát.
A rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése, gyermeki jogok
érvényesülését egész évben figyelemmel kísértük, szükség esetén
szakember segítségét kértük.
Szükség esetén a jelzőrendszer segítségével felvettük a kapcsolatot
a gyermekvédelmi szakemberekkel.
A szülői értekezleten, fogadó órákon tájékoztattuk a szülőket a
támogatás lehetőségeiről, feltételeiről.
A védőnők segítségével igyekszem minden óvodás korú gyermeket
felkutatni.
A védőnők évelején elkészítették az ütemtervet, mely tartalmazta az
egészségügyi szűrővizsgálatok időpontjait az év folyamán ennek
megfelelően megvalósult.
A balesetek megelőzése céljából a személyi és tárgyi feltételek
előzetes átgondolása megtörtént, az óvó védő intézkedéseket
megtettük. A nevelési évben gyermekbaleset nem történt
Munkahelyi balesetet nem volt.
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A nevelőtestület éves feladatainak megvalósulása
A vezetőmmel, Kapásné Pusztai Edittel legtöbb estben jelen voltunk a nagyobb
rendezvényeken, a kolléganőknél történt BECS látogatáson, értekezleteken.
A két feladat-ellátási hely teljes munkatársi körével, napi szinten tartom, a kapcsolatot
odafigyelek problémáikra, választ adok kérdéseikre. Mindkét óvodában hetente kettő illetve
három alkalommal váltva voltam jelen. Ezen alkalmakkor megbeszéltük az időszerű
feladatokat. Kollegáim tájékoztatására többféle kommunikációs csatornát működtetek.
Kialakult jó szokás, hogy minden fontosabb eseményről tájékoztatnak és én is tájékoztatom
őket, legtöbb esetben telefonon vagy e-mailben. Az intézmény alkalmazotti közösségének
munkájára, együttműködésére legtöbb esetben a belső igényesség, csapatmunka, hatékonyság
jellemző. Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestületből reszort
felelősöket választottunk. A feladatok ellátásával megbízottak beszámolásra kötelesek. (óvodai
honlap vezetés, programszervezés, munkaközösség vezetés…) A nevelőtestület tagjai az
általuk vállalt feladatokat nem minden esetben látták el probléma nélkül, a jövőben szeretnék
erre nagyobb hangsúlyt fektetni. A szervezeti kultúra fejlődése, megszilárdítása, a közösen
megfogalmazott célok, jövőkép elérése érdekében, feladat-ellátási terv készítésével, a feladatok
arányos megosztásával, a hatáskörök, jogkörök, kompetencia határok, felelősség pontosabb
meghatározásával szeretném elérni. „Corvinás” vezetői értekezletet igény és az időszerű feladat
elvégzése szerint tartottunk.
Eseményterv megvalósulása
A kollegák lényegesen több programot szerveztek illetve vettek részt, - mindkét feladat-ellátási
helyre vonatkozóan - mint azt a nevelési év elején tervezték. Ezek a 2018-2019 nevelési év
beszámolójában kerültek – minden csoport esetében – rögzítésre.

Belső kapcsolatok
Munkaközösségek
A „Körlánc” és a Ceglédi úti óvodában működő munkaközösség összegző beszámolóját
elkészítette, az év közben felmerült problémákat felismerte, a továbblépés lehetőségét
megfogalmazta.
A Corvina Óvoda Gyermekvédelmi munkaközössége a 2018-2019-es nevelési évre közös
munkatervet dolgozott ki. Ennek összeállításában a feladat-ellátási helyenként megválasztott
gyermekvédelmi felelősök vettek részt. Nevelési évre vonatkozó összegző értékelésüket feladat-ellátási helyenként – beszámolójuk tartalmazza.
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Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése
Hónap
folyamatos
szeptember és április
bejelentkezésre
2019.03.28.
2019.04.25.

A bemutató tartalma
Egymásnál hospitálás feladatellátási helyek
között
Tanösvény bemutatása
„Így tedd rá” szakmai nap
Drámajáték, mesefeldolgozás

A bemutatót tartja
csoportos óvónők
Barcsay Valéria
Ecser Fruzsina
Kara szilvia
Gerőháziné Kőműves Katalin
Sárközy Zoltánné

Szerettük volna a város óvodapedagógusainak bemutatni az Ifjúság útja 1. alatt található Zöld
Manó interaktív tanösvény moduljait, sajnos érdeklődés hiánya miatt ez meghiúsult.
Több kolléganő szakmai fejlődése szempontjából fontosnak tartotta az egymásnál történő
hospitálást, az önképzést.

Az angol csoportban külön szerveztek a csoportos

óvodapedagógusok, a Ceglédi úti óvodával tea délelőttöt, hogy átadják egymásnak a
tapasztalataikat.
A betervezett Corvinás bemutatókon részt vettek mindkét feladat-ellátási helyről a kolléganők.
Az Ifjúság úti feladat-ellátási helyen az „ Aranymadarak” tehetségműhelyt vezető két kolléganő
vállalta, hogy bemutató délelőttöt tart a kollégáknak. A bemutató délelőtt nagy sikert aratott.
A Ceglédi úti feladat-ellátási helyről két óvodapedagógus vállalta, hogy „Így tedd rá!” Megyei
szintű szakmai napot tart a város illetve a megye pedagógusai számára. Ezen alkalmon
betekintést nyerhettek a minden napos munkába, az „Így tedd rá!” módszer alapján történő népi
gyermekjáték, néptánc oktatásba. Részletes, portfólió barát foglalkozástervezetet készítettek a
kolléganők a megjelentek részére, valamint részt vehettek egy ÍTR-s alapképzésen, ahol a
mondókákat, gyermekdalokat, gyermekjátékokat, módszereket, sajátíthattak el.
Az egymásnál történő hospitálás nem valósult meg, a nem megfelelő aktivitás és szervezés
miatt. A következő nevelési évben, jobban odafigyelek a szervezésre, nagyobb aktivitásra.

A feladat-ellátási hely kapcsolatai
Családlátogatás:
Az év eleji igény szerinti családlátogatások a tervezettek szerint valósultak meg. Családdal való
kapcsolattartás nagyon fontos, de a szülőket nem szabad túl közel engedni magunkhoz, meg
kell tartani az egészséges határt. Közös nevelésről beszélünk nem baráti viszonyról.
Fogadóórák, naponkénti párbeszéd:
A szülők többsége rendszeresen érdeklődik - nemcsak fogadó órán, hanem a naponkénti
párbeszédet is kihasználva – gyermekéről. Arra törekedtünk, hogy egy alkalommal minden
szülőt tájékoztassunk gyermeke fejlődéséről.
92

Szülői értekezletek:
A szülői értekezletek, fogadó órák megtartása a tervezettek szerint valósult meg. Sajnálatos
módon minden csoportban vannak olyan szülők, akik ezeken az alkalmakon nem vesznek részt.
A Ceglédi úton a Süni csoport megvalósította azon célunkat, miszerint vonzóvá kell tennünk a
szülői értekezleteket. A szülői úgy zajlott le, hogy a jelenlévőket játékos formában
megmozgatta, ezáltal oldották a merevebb hangulatot és teljesen interaktívvá vált az értekezlet.
Rendkívüli szülői értekezletre:
Ebben a nevelési évben rendkívüli szülő értekezlet nem volt.
Nyitott rendezvények:
A nyitott és az igény szerint nyitott rendezvények – minden feladat-ellátási helyen a tervezettek
szerint valósult meg.
Szülők Óvodai Szervezete:
A Szülők Óvodai Szervezete minden feladat-ellátási helyen kisebb-nagyobb hatékonysággal
segítette az óvónők munkáját. Bekapcsolódtak a közös programszervezésbe, segítettek egy-egy
ünnep lebonyolításában. /kirándulás, Mikulás, karácsony, Erdei ovi/ Beszélgetőköröket,
munkadélutánokat szerveztünk iskolakezdés előtt, Mikulás, karácsony, farsang alkalmából.
Aktívan részt vettek az intézményi ellenőrzés során készített interjúkban. Szülői panasz ebben
a nevelési évben volt, mely egy kolléganőnk ellen irányult. Az ügy kivizsgálásra került.
Városi Óvodavezetői Munkaközösség:
A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség
megbeszélésein rendszeresen részt vettem. A munkaközösség feladata az óvodákat, dolgozókat
érintő aktuális kérdéseket megvitatása, a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat
ápolása, fejlesztése, összehangolása.
Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
Kapcsolatunk a fenntartóval, egyrészt a köznevelési törvényből adódóan és egyéb jogszabályok
alapján hivatalos, rendszeres- másrészt pedig támogató, segítő jellegű. Törekszünk az eddigi jó
kapcsolat fenntartására, erősítésére.
A Város óvodáival való kapcsolattartás:
A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk.
A város óvodáiban szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, gyermekeknek szervezett
rendezvényeken, továbbképzéseken szintén részt vettünk (fejlesztőpedagógia, hagyományőrzés
stb.)
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Iskolákkal való kapcsolattartás:
Az iskola óvoda munkaterve év elején elkészült és a rendezvények abban meghatározottak
szerint megvalósultak.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral kapcsolattartás:
Ifjúság úti feladat-ellátási hely Zöld óvoda bázis intézményi feladatok mellett, részt vettünk a
múzeum által szervezett szakmai megbeszélésen, konferencián, Zöldóvoda díjátadó
ünnepségén.
Köszönöm vezetőm, valamennyi munkatársam, a szülők, a fenntartó támogatását,
együttműködését, mellyel segítették az óvodában folyó szakmai munka megvalósulását!
Kecskemét, 2019. június 14.
Fodorné Ivony Zsuzsanna
Intézményvezető helyettes
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