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1

Az intézményt érintő változások
A Kálmán Lajos Óvoda a 2018/2019. nevelési évben 10 feladat-ellátási helyen 1067
óvodáskorú gyermekről gondoskodott. Az óvodák eddigi eredményeiket és hagyományaikat
megőrizve dolgoztak. A Fenntartóval és a három helyettessel szorosan együttműködve
esélyegyenlőséget teremtő, magas színvonalú nevelőmunka valósult meg. 2019. január 3-tól az
Egyetértés utcai feladat-ellátási helyen megkezdődött a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006
projekt. 4 óvodai csoport költözött át a szomszédos Vásárhelyi Pál Általános és Alapfokú
Iskolába. Egy teljes emelet szolgálta a gyermekek kényelmét. A déli étkezés idejére a
gyermekeket a nevelők átvitték az emeletes óvodába, ahol eltolt időrendben ebédelt meg a 250
kisgyermek. Nagy rugalmassággal, a kollégák és a szülők toleranciájával gördülékenyen teltek
a mindennapok. A gyermekek nagyon szerettek az iskolaépületben óvodások lenni.
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Személyi feltételek alakulása
Az intézmény személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelelő volt. Ettől az évtől az
egyes számú intézményvezető-helyettes Dakó Csilla a Pajtás Utcai Óvoda intézményvezetője.
Nagy odaadással és körültekintéssel látta el vezetői feladatait.
Az Egyetértés utcai feladat-ellátási hely megbízott vezetője Fodor Mihály Attiláné volt. Nagy
igyekezettel, toleranciával és rugalmassággal segítette a kollégák és a gyermekek
mindennapjait, irányította a szakmai munkát.
Szabó Istvánné a Széchenyi sétányi feladat-ellátási hely vezetője az utolsó évét töltötte az
óvodában. Az igen magas létszámú óvodát óriási szeretettel, szakmai hozzáértéssel, empátiával
irányította.
Király Lászlóné intézményi óvodatitkár a kissé zord körülmények ellenére is megbízható,
precíz munkavégzésével biztosította az óvoda rendszer szemléletű működését és vezetői
munkám hatékonyságát.
Csató Lajosné a Tündérkert koordinátora is nyugdíjba vonul a nevelési év végén. Szeretetteljes
óvónői munkája, hatékony vezetői szemlélete, szülőkkel való elfogadó magatartása példaértékű
a kollektíva számára.
A további koordinátorok Hublik Edina, Sitkei Zsuzsanna, Kovácsné Virág Katalin, Ábrahám
Istvánné óvodapedagógusi munkájuk mellett, lelkiismeretesen és szertettel igazgatták
óvodájukat.
Garaczi Józsefnével a Gazdasági Hivatal vezetőjével hatékonyan működtünk együtt.
Kurilla Márta vezető főtanácsos asszony a Fenntartó részéről konstruktívan és előrevivően
segítette intézményvezetői munkámat, továbbá az óvodavezetői munkaközösség aktív tagjaként
segített a hatályos törvények és jogszabályok betartásában. Az óvodapedagógusok év közbeni
4

munkahely váltásai illetve a nyugdíjazások nem okoztak fennakadást, mert az állásokat rövid
időn belül be tudtuk tölteni. A tervezett munkarend megvalósult, biztosítottam a gyakornokok
26, a mesterpedagógusok 25 óráját.
A fejlesztőpedagógusok és az óvodapszichológus valamint az utazó gyógypedagógusok
színvonalas és eredményes nevelő munkát végezték.
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A gyermeklétszámok alakulása
2018. október 1.

Az intézmény engedélyezett csoportszáma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (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
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4.1

2019. május 31.

1053
1058
164
208
246
449

1053
1058
165
208
245
451

23
27

31
48

15
30

17
35

A pedagógiai munka feltételeinek alakulása
Tárgyi feltételek

Az óvodák tárgyi feltételei a Pedagógiai Program és a kötelező eszközjegyzék előírásai alapján
biztosítottak voltak. Az eszköz ellátottságot és a fejlesztéseket a Városi Támogatási Program
pályázatai és a választókerületi önkormányzatok segítették.
Az óvodák alapítványai konstruktívan vonták be a szülőket az óvoda munkájába.
A munka és balesetvédelmi feladatokat a Penta-Profi Kft. látta el. A konyhai dolgozók éves
HACCP képzése megtörtént. A konyhák ellenőrzése folyamatos volt a NÉBIH részéről.
Az Egyetértés utca 15. feladat-ellátási hely bútorait a felújítás ideje alatt a Mercedes-Benz
Iskolában és a Ferenczy Ida Óvodában tároltuk.
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4.2

Személyi feltételek

A Kálmán Lajos Óvoda 92,5 fő pedagógusi és 59 fő technikai státusszal rendelkezett.
Az óvodaiskola programban dolgozók: Kocsis Gábor, Mohácsi-Domokos Krisztina tanítók,
Dakó Alíz és Polyák Georgina óvodapedagógusok eredményesen valósították meg a program
által kitűzött feladatokat. A gyakornokok Molnár Tímea, Takács Nóra, Tóth Anikó, Veres
Dorina, Máté Rita heti 26 órában dolgoztak kijelölt mentoraik segítségével.
A fejlesztőpedagógusok Szabó Zoltánné és Lukácsné Vajda Enikő valamint az
óvodapszichológus Hegedűs Melinda az ellátott gyermekek arányában változó helyszínen
végezték hatékony munkájukat.
5

5.1

A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok felhasználása

A tervezett nevelés nélküli napok eredményesen megvalósultak. Ügyeletet minden esetben
biztosítottunk a gyermekek számára. Az óvodák tantestületi kirándulásai fejlesztően hatottak a
kollektívákra.

5.2

Nevelőtestületi értekezletek

Az intézményvezető-helyettesekkel napi szinten tartottam a kapcsolatot és személyesen
legalább havi egy alkalommal találkoztunk. A gazdasági vezetővel telefonon folyamatosa
tanácskoztunk. Az SNI-s gyermekek fejlesztését az utazó gyógypedagógusok nem minden
esetben látták el, az utazás problémás Méntelekre, Kadafalvára.
5.3

Nyári karbantartási, takarítási szünet

Egész nyáron biztosítottuk a gyermekek óvodai ellátását. a feladat-ellátási helyek
időeltolódással zártak be.
Kálmán Lajos
Óvoda
Egyetértés utca 17.
Egyetértés utca 15.
Bíró Lajos utca
Pajtás utca
Kossuth L. utca
Boróka utca

06.
17-21

zárva

06.
24-28

zárva
zárva

07.
01-05

07.
08-12
zárva
zárva

zárva

zárva

zárva

zárva

07.
15-19
zárva
zárva
zárva
zárva
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07.
22-26
zárva
zárva
zárva
zárva

7-8
29-02
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

08.
05-10
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva

08.
12-16
zárva
zárva
zárva

08.
21-23

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva

08.
26-30

Kecskeméti út
Széchenyi sétány
Juhar utca
Lánchíd utca

zárva

zárva

zárva

zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva

zárva

zárva

zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

zárva
zárva

Pedagógiai folyamatok, feladatok
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Tervezés

6.1

Az év során biztosítottam a felelős intézményvezetést. A jogszabályok és rendeletek figyelembe
vételével a három helyettes a szakmai munkáért felelt. A munkaközösségek tervszerűen és
hatékonyan működtek.
Megvalósítás

6.2

A munkatervben megfogalmazott feladatok az év során megvalósítást nyertek.
-

6.3

Az intézményi SZMSZ átdolgozása
Házirend aktualizálása
Továbbképzési és Beiskolázási Terv
Belső ellenőrzés (BECS)
Munkaközösségek tudatos tervezés
Minősítési eljárások lefolytatása
Gyermeki mérés értékelés eredményei, dokumentálása
Tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeinek beépítése a nevelő, oktató munkába
A Pedagógiai Program céljai, feladatai, megjelennek a pedagógusok tervező
munkájában (csoportnaplók)

Ellenőrzés

Az intézményben a belső ellenőrzési csoport Fodor Mihály Attiláné vezetésével egész évben
folyamatosan ellenőrizte a kijelölt óvodapedagógusokat a nyolc kompetencia alapján. A
munkaközösségek. Óvodaiskola, környezeti nevelés, mese munkaközösség, hatékonyan
dolgoztak – bemutatófoglalkozások eset megbeszélések
Feladat-ellátási helyek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Egyetértés utca

99,07%

Pajtás utca

87,96 % 93,21 %

Széchenyi sétány

97,22 % 98.76 % 95,55 % 98.76 % 99,80 % 98,33 %

96,90 % 97,22 % 97,53 %
84,44%
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98,61%

7.

99,44 % 98,88 %

8.
97,77%

90,74 % 93,36 % 87,22 % 93,33 % 90,00 %
100 %

98,88 %

Az eredmények magas százalékos értéket mutatnak. Fejlesztendő terület a tanulás támogatása,
valamint a pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése. A pedagógiai tapasztalatok átadására (belső tudás átadás) ebben a nevelési
évben is nagy volt az igény. Ezt a következő nevelési évben is folytatnunk kell.

Minősítés
Intézményben biztosított volt a pedagógus előmeneteli rendszer működése, sikeresen zárultak
a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások
Tanfelügyelet
Ebben a nevelési évben nem volt az óvodában tanfelügyeleti eljárás.
Szaktanácsadás
A pedagógus előmeneteli rendszerről kaptunk (intézményvezető és 3 intézményvezetőhelyettes) átfogó képet a vezetői szaktanácsadás során 2019. május 15-én.

6.4

Értékelés

Gyermeki mérés, értékelés eredményessége
A gyermekek fejlettségi szintje a 2018/2019. nevelési évben az alábbi táblázat szerint alakult.
Neveltségi szint
Kis csoport 3-4 éves
Egyetértés
Pajtás
Sétány
Intézmény

50%
46%
63%
53%

Középső csoport 4-5
éves
72%
75%
81%
76%

Nagy csoport 5-6-7- éves
91%
88%
94%
91%

A kapott eredményekre építve kell a jövő évben terveznünk az óvodapedagógusoknak a
gyermekek mérési eredményeit, aláírásukkal igazolták azt a gyermekekről vezetett egyéni
fejlődési naplókban. A szülők megismerték gyermekeik mérési eredményeit, aláírásukkal
igazolták azt a gyermekekről vezetett egyéni fejlődési naplókban.
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7
7.1

Személyiség és közösség fejlesztés
A fejlesztőpedagógusok és az óvodapszichológus együttműködése

A pedagógiai munka segítése és támogatása egész évben megvalósult a gyermeki fejlődés
érdekében. A fejlesztőpedagógusok és az óvodapszichológus folyamatosan kommunikált az
óvodapedagógusokkal, szükség esetén a szülőkkel egyaránt.
Szülői értekezleteken felszólalásaikkal erősítették az óvodapedagógusok kéréseit a szülők
irányába.
Az óvodapszichológus és a fejlesztőpedagógusok az év során több továbbképzésen vettek részt,
amelyek tanulságait, belső tudás átadás keretében osztották meg a nevelőtestülettel.
7.2 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása
Az év során nem minden SNI gyermekek ellátása valósult meg. Az ok a gyógypedagógus hiány
és területi elhelyezkedés.(Méntelek, Kadafalva, Hetényegyháza). Lukácsné Vajda Enikő
gyógypedagógusunk az általa elláthatott gyermekek fejlesztéséről gondoskodott.

7.3 Tehetséggondozás
A város óvodái által szervezett játékos megmérettetéseken eredményesen szerepeltek a Kálmán
Lajos Óvoda gyermekei. Új pedagógusunk Nagypál Mária a gyermekek drámajátékát emelte
magas szintre.
7.4

Gyermekvédelem

A gyermekvédelemi feladatokat a helyettesek látták el. Néhány esetben a gyermekek óvodába
járásáért kellett intézkedni. Az óvodapszichológus több esetben is konzultált az
óvodapedagógusokkal és a szülőkkel speciális esetekben.
Óvodaiskola programunk - mint hátránycsökkentő lehetőség – ebben a nevelési évben is jól
működött. A program nagyon kedvelt a szülők körében.

7.5

Közösségfejlesztés, ünnepek, események

A Lánchíd Utcai Óvoda 40. évfordulós ünnepsége méltóan emlékezett meg az óvoda
történetéről. Kiemelkedő szerepe van Hetényegyházán a Néptánctalálkozónak, az Egyetértés
Utcai Óvodában a Népdaltalálkozónak, a Széchenyi Sétányi Óvoda Fülemüle és Varázshegy
fesztiváljainak. Az óvodák báljai szorosabbra fűzték a szülők és kollégák kapcsolatát.
8

Eredmények

Óvodánk ebben a nevelési évben is teljesítette a Fenntartó és a közvetlen környezet elvárásait,
minőséget nyújtott. A partneri elégedettség legnagyobb mérője a tavaszi óvodai beiratkozás
volt. Minden óvodánkat maximális létszámmal töltöttünk fel a 2019. szeptember 1-jei kezdésre.
9

Iskolaérettség
2017/2018. nevelési év

Iskolába megy

Bíró Lajos
Egyetértés 15.
Egyetértés 17.
Pajtás u.
Kossuth u.
Méntelek
Kadafalva
Juhar
Lánchíd
Sétány
Összesen

9

Óvodában maradó
tanköteles
5
21
12
14
2
5
8
8
24
11
110

21
9
66
49
10
15
26
20
48
38
302

Jelentkezők
2019-2020-ra
20
31
60
62
9
26
33
17
82
53
393

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A munkatervnek megfelelően valósult meg.
10 Az intézmény kapcsolatai
A Szülői Szervezettel tartalmas kapcsolatot tartottam fenn a három helyettessel közösen. A
Fenntartóval folyamatos és napi kapcsolattartás valósult meg a törvényes működés érdekében.
Az óvodai alapítványokat sikeresen működtettük. A Magyar Államkincstár ellenőrzés
eredménye hatékonyan segíti a jövőbeli munkánkat. Az Önkormányzat ellenőrizte az étkezés
rendszerének törvényességét a jogszabályoknak való megfelelést. A belső ellenőr
feladatellátási-helyenként ellenőrizte a beérkező iratok, az iktatás menetét.
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11 Az Egyetértés Utcai Óvoda feladatterv értékelése

Intézményvezető-helyettes: Fodor Mihály Attiláné

Koordinátor neve
Csató Lajosné

Feladat-ellátási
hely
Bíró Lajos utca 22

E-mail
biroovi@kalmanlajos.hu

Tel. szám
06-20-9912572

Ebben a nevelési évben nagyon jó volt az együttműködésünk Csató Lajosnéval, a Bíró Lajos
Utcai Óvoda koordinátor/ óvodapedagógusával. A problémás helyzeteket mindig megbeszélve
kerestük meg a megoldás lehetőségeit. A megújult épületben a tornaszobát szeptembertől
vehették birtokba a gyermekek. A nyitva tartás ideje alatt, a heti váltásban dolgozó
óvodapedagógusok foglalkoztak a gyermekekkel.
Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Óvodapedagógus
Fejlesztő pedagógus
Óvoda pszichológus
Dajka
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Összesen:

1
1
25,5
1
1
14
4
1
48,5

A dolgozói létszámban nincs változás.
Gyermeklétszám adatok
11

A kialakult gyermeklétszámban, gyermekcsoportokban jelentős változás nem történt.
Egyetértés utca 17.
Óvodai csoportok adatai

csoportlétszám

gyermeklétszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Kis/középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)

5
5
1
1
3

145
139
30
29
86

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

3
9
0
4

Egyetértés utca 15.
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

gyermeklétszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Kis/középső csoport (4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)

4
4
1
1
1
1

104
98
26
25
26
27

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

0
0
0
0

Bíró Lajos utca 22
Óvodai csoportok adatai

csoportszám

gyermeklétszám

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)

3
3
1
1
1

83
85
25
30
28

Sajátos nevelési igényű gyermek
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
Hátrányos helyzetű gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
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4
1
3
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A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Óvodáink tárgyi felszereltsége az alapellátásnak megfelelő. Újabb játékok, berendezések, és
fejlesztő eszközök beszerzésével gazdagodott az eszköztárunk / bál, alapítvány, pályázatok/. A
működés feltételei a fenntartó által biztosítottak voltak. Az udvari játékokat óvtuk,
folyamatosan karbantartottuk.
A Bíró Lajos Utcai Óvoda felújítása teljesen befejeződött, már a tornaszobát is birtokba vették
a gyermekek. (TOP-6.2.1-15 pályázat)
Személyi feltételek
A személyi ellátottság a törvényi előírásoknak megfelelő volt. A szakmai és nevelői munka
színvonalát emelte, és hatékonyabbá tette a szakemberekkel történő ellátottság:
-

Szabó Zoltánné
- fejlesztő pedagógus
Hegedűs Melinda
- pszichológus
Kovács Anna
- logopédus
Lukácsné Vajda Enikő - gyógypedagógus
Gáborné Sávolt Ágnes - utazó gyógypedagógus

Kocsis Gábor – óvó-tanító az óvodaiskola nagycsoportban dolgozott, a Vásárhelyi Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazottja. Ebben a nevelési évben Dakó
Alíz óvodapedagógus a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1.
osztályában pedagógiai asszisztensi feladatokat látott el.
A nevelési év rendje
Nevelés nélküli munkanapok
A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket írásban 7 nappal korábban tájékoztattuk, ügyeletet
biztosítottunk.
Nevelőtestületi értekezletek
A féléves nevelőtestületi értekezlet témája a gyermekek mérésének, értékelésének írásbeli
dokumentálása, pontosítása volt. Pszichológusunk, Hegedűs Melinda az elmúlt időszakban
különböző továbbképzéseken vett részt, melyek anyagából a kollégák számára készített egy
előadást. Ezek az információk építő jellegűek voltak a nevelőtestületünk számára. Az év végi
nevelőtestületi értekezleten értékeltem az éves pedagógiai munkánkat. A kirándulást, a
csapatépítés szellemében szerveztem meg, a kollégák segítségével.
Szülői értekezletek, fogadó órák rendje
A szülői értekezletek, a fogadó órák óvodáinkban a munkatervben leírtak szerint valósultak
meg, azonban a felújítási munkálatok miatt rendkívüli szülői értekezleteket is kellett tartanunk.
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Az ezekről készült jegyzőkönyvek megtalálhatók a csoportnaplókban. Ezekről az
értekezletekről pozitív visszajelzések érkeztek a pedagógusok és a szülők részéről is.
Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok
A felújítás miatti nehézségek ellenére is biztosítottuk, hogy a második félévben az érdeklődő
családok betekinthessenek az óvoda életébe. Feltehették kérdéseiket az óvoda működésével, és
szokásrendszerével kapcsolatban.
Pedagógiai folyamatok, feladatok
A nevelőmunkával kapcsolatos fő feladatok megvalósulása
Gyermekvédelem:
Intézményvezető - helyettesként feladataim közé tartozott a gyermekvédelmi feladatok ellátása
is. Az óvodai gyermekvédelmi munkát a nevelőtestület minden tagja folyamatosan végezte az
irányításommal. Az óvodapedagógusok figyelemmel kísérték a gyermekek rendszeres óvodába
járását. A törvényi háttér nyomon követésével koordináltam a feladatokat.

Balesetvédelem:
Megtörtént:
a már kidolgozott szabályzatok áttekintése, betartása.
a gyermekeknek játékos balesetvédelmi „oktatás” – amit a csoportnaplóba
ujjlenyomatukkal igazoltak.
- az év során folyamatos játékos gyakoroltatás, a szabályok rögzítése.
- az udvari játékfelelős ellenőrző munkája is.
Ebben a nevelési évben óvodáinkban nem történt baleset.
-

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése:
-

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek számára biztosított volt a fejlesztés ebben az
évben.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekekkel a fejlesztő
pedagógusunk foglalkozott, a fejlesztés eredményeit a gyermekek fejlődési lapjában
folyamatosan dokumentálta.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének segítése
megjelent a csoportnaplók nevelési tervében és a fejlődési naplókban.
A kiemelten tehetséges gyermekek tehetséggondozását integráltan, szervezeti formában
terveztük. Adminisztrációja a csoportnapló heti tervében, és a fejlődési naplóban
gyermekenként, tehetség lap vezetésével történt.

Vezetői ellenőrzések:
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Egyrészt a belső ellenőrzések, (BECS) és a minősítő eljárás alkalmával történtek ellenőrzések.
Másrészt, az év során több alkalommal került ellenőrzésre a tervező munka, és az írásbeli
dokumentáció is.

Mulasztási naplók értékelése:
A mulasztási napló adatainak tévesztés nélküli vezetése kiemelt feladatom volt. A naplók
vezetésének módja a nevelési év elején megbeszélésre került, de még mindig voltak
bizonytalanságok, ezeket megbeszéltük, a hibákat javítottuk.

Csoportnaplók értékelése:
Az éves nevelési-tanulási terv anyagából került lebontásra a heti fejlesztési tervekben az adott
témakör, a konkrét részfeladat. A személyiségfejlesztés területei, az adott anyaghoz társított
fejlesztési feladatok megfogalmazásra kerültek.
A nevelési-tanulási feladatokat meghatározott időszakonként tervezték-értékelték az
óvodapedagógusok: az értékelés és elemzés alapján tervezték a következő időszak feladatait. A
nevelési célok kitűzésekor az óvodai élet lehetőségeit figyelembe vették. A korcsoport
adottságait, lehetőségeit szem előtt tartva terveztek az óvodapedagógusok. Kiemelt szempont
volt a játékosság, a kötetlenség. A személyiség és közösségfejlesztési feladatok tervezésekor a
Pedagógiai Program által megfogalmazottak voltak az irányadók, az évszakokhoz és az aktuális
ünnepekhez is kapcsolódva.
A fejlődési napló tartalmazza: az egyes nevelési és kompetencia területek felmérését.
Megállapítja a gyermek fejlesztendő és kiemelkedő képességeinek területeit. A nevelés
tervezése ennek megfelelően történt.

Fejleszthető terület:
Az írásbeli dokumentációval kapcsolatban meg legyen a kellő párhuzam; az adott időszakra
vonatkozólag, éves tematikus terv (anyaggyűjtés)- heti ütemterv. Minden héten szükséges a
reflexió megfogalmazása. Anyaggyűjtésnél a forrás megjelölése nem hiányozhat.
Pedagógusok belső ellenőrzése:
Ellenőrzési terv szerint kijelölt pedagógusok látogatása, ellenőrzése megtörtént.
Az ellenőrzés, látogatás dokumentációja megtalálható a csoportnaplóban és személyre szólóan
dossziékban tárolva a vezetői irodában.
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Gyermekek értékelése
A féléves és az év végi méréseket az óvodapedagógusok elvégezték, és a gyermekek egyéni
lapjaira rávezették. A mérési eredményekbe a szülők betekintést kaptak, amit évente legalább
kétszer aláírásukkal igazoltak.

Mérés:
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0011 „Hírős” óvodák fejlesztése Kecskemét Megyei Jogú Városi
Önkormányzata.
Gyermeki neveltségi szint éves mérési eredményei:

1.1 Testápolás
Egészséges életmódra nevelés
1.2. Étkezés
Egészséges életmódra nevelés
1.3. Öltözködés
Egészséges életmódra nevelés
1.4. Pihenés
Egészséges életmódra nevelés
1.5. Levegőzés
Egészséges életmódra nevelés
1.6. Egyéb
Egészséges életmódra nevelés
2.1. Személyes érzelmek
Érzelmi-, erkölcsi és közösségi
nevelés
2.2. Szociális érzelmek
Érzelmi-, erkölcsi és közösségi
nevelés
3.1. Játék
Értelmi nevelés és fejlesztés
3.2.Munka értelmi nevelés és
fejlesztés
3.3. Mozgás
Értelmi nevelés és fejlesztés
3.4. Verselés, mesélés
Értelmi nevelés és fejlesztés
3.5. Ének-zene, énekes játék,
gyermektánc
Értelmi nevelés és fejlesztés

Nagyok

Középsősök

Kicsik

Óvodai átlag

95 %

85%

54 %

78 %

91 %

66 %

43 %

67 %

85 %

65 %

40 %

63 %

98 %

86 %

73 %

83 %

95 %

85 %

70 %

83 %

93 %

82 %

64 %

79 %

91 %

84 %

57 %

77 %

90 %

75 %

53 %

73 %

89 %

60 %

44 %

64 %

87 %

71 %

39 %

66 %

94 %

68 %

52 %

71 %

90 %

68 %

50 %

70 %

94 %

67 %

42 %

68 %
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3.6.Rajzolás,festés, mintázás,
kézimunka
Értelmi nevelés és fejlesztés
3.7. Külső világ tevékeny
megismerése
Értelmi nevelés és fejlesztése
4. Anyanyelvi nevelés
Átlag

Nagyok

Középsősök

Kicsik

Óvodai átlag

89 %

59 %

38 %

62 %

87 %

56 %

39 %

61 %

91 %

76 %

49 %

72 %

91 %

72 %

50 %

71 %

Intézményi önértékelés, Tanfelügyelet, Pedagógusminősítés
Önértékelés folyamata: Belső Ellenőrzési Csoport /BECS/
Pedagógusok belső ellenőrzése a tervek szerint történt meg. Az ellenőrzés dokumentációját
személyre szólóan dossziékban tároljuk. Bármikor felhasználható a tanfelügyelet számára.
Az óvodapedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése:
Az egyes területek átlagos eredményei
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
szükséges önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A gyermekek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése, a
HH, SNI, BTMN gyermek többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,
tanításához szükséges módszertani felkészültség
5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi, kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység
6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Feladat-ellátási helyek
Egyetértés, Bíró

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

99,07%

96,9%

97,22%

97,53%

98,61%

99,44%

98,88%

97,77%

Fejlesztésre megjelölt terület, amely a legtöbb értékelt óvodapedagógus esetében azonos:
-

Informatikai ismeretek bővítése
IKT eszközök sokoldalúbb alkalmazása
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-

A gyermekek személyiségének fejlesztését, egyéni bánásmód érvényesülését, valamit
az SNI és a BTMN-s gyermekekkel való neveléshez szükséges módszertani
felkészültségüket.

Kiemelkedő terület, amely a legtöbb értékelt óvodapedagógus esetében azonos:
-

A gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal történő kommunikáció, szakmai
véleménynyilvánítás.
A tervezés rugalmas kezelése, változatos módszerek alkalmazása.
A nevelési-tanulási folyamat során, a fejlesztő, összegző értékelési formák
alkalmazása.
Közösségek alakulásának segítése.
Szakmai tudás állandó bővítése.

Tanfelügyelet:
Az intézményünkben nem volt ebben a nevelési évben tanfelügyelet.
Pedagógusminősítés:
Az intézményünkben, ebben az évben Bozsik Lászlóné vett részt pedagógusminősítési
eljárásban, amely során elérte a Pedagógus II. fokozatot. (97%)
Belső kapcsolatok
Munkaközösség:
Óvodaiskola munkaközösség a Pajtás Utcai Óvodában és az Egyetértés Utcai Óvodában
szervezett házi bemutatót. Nagy volt az érdeklődés a délelőttök iránt, és aktívan vettek részt az
óvodapedagógusok a megbeszéléseken.
Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése:
Az önképzésre lehetőséget biztosítottunk óvodán belül tartott tevékenységek megtekintésével.
A szakmai megbeszéléseken az óvodapedagógusok aktívan vettek részt, elmondták
véleményüket, szakmailag megalapozottan érveltek. A bemutatók a munkatervben leírtak
szerint valósultak meg.

Továbbképzések
Szervezett továbbképzések:
A továbbképzéseken Bereczki Zsuzsanna, Hegedűs Melinda, Kovács Katalin, Okoro Mariann,
Seremetné Fekete Katalin, Sike Róbertné, Szabó Zoltánné, Piszár Andrea, Illés Evelin, Nagypál
Mária, Herczegné Fehér Anita, Gajdácsi Zsoltné vettek részt.
Ünnepek, ünnepélyek rendje
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A felújítási munkák miatt sokkal több szervezésre volt szükség az éves munkatervben
megtervezett hagyományos ünnepek, óvodai programok / kirándulások, futóverseny,
sportverseny, zenei világnap, Kecskemét napja, kézműves foglalkozások, Mikulás, Karácsony,
Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, évzárók és ballagások/
megtartásához. A sikerekhez nagyban hozzájárult az átgondolt szervezés, és a megelőző
munkálatok elvégzése.
Városi rendezvényeken sikeresen szerepeltek gyermekeink. Rajzpályázaton 3. helyezést, az
OVI-KUPÁN ugyancsak 3. helyezést, és egyéni helyezéseket is értek el. Részt vettek a Pöttöm
próbán, versmondó versenyen, rajzpályázaton, dramatikus fesztiválon, mesemondó, néptánc
találkozón, Rendőrző Bóbiták programon, Fülemüle Fesztiválon, Ovi-kupán.
Összegzés:
A 2018/2019. nevelési év, az óvodai dolgozók összehangolt munkájának köszönhetően
eredményesen zárult.

Kecskemét, 2019. június 12.

Fodor Mihály Attiláné
Intézményvezető-helyettes
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Az Pajtás Utcai Óvoda feladatterv értékelése

Az óvodáinkra vonatkozó adatok:
Intézményvezető-helyettes: Dakó Csilla
Koordinátor neve

Óvoda
Pajtás utca 2.

Farkasné Ecsedi Piroska

Kossuth Lajos utca 17.

Hublik Edina

Boróka utca 2-4.

Sitkei Zsuzsanna

Kecskeméti út 41.

Dolgozói létszámadatok
Engedélyezett státuszok

Adat

Óvodapedagógus (ebből vezető-helyettes 1fő)

25

Dajka

11

Pedagógiai asszisztens

4

Óvodatitkár

1

Összesen:

41

A személyi feltételek adottak voltak ebben a nevelési évben is.
20

Gyermeklétszám adatok, május 31-ig létszám
Pajtás Utcai Óvoda

számított gy. létszám

tényleges gy.
létszám

csoportszoba

elnevezés

csoport
összetétel

1.

Bambi

vegyes

31

30

2.

Cica

vegyes

28

28

3.

Nyuszi

nagy ó-i

26

26

4.

Micimackó

vegyes

27

26

5.

Zsiráf

középső ó-i

27

26

6.

Katica

kicsi ó-i

22

22

161

158

Kossuth Lajos Utcai Óvoda

csoportszoba

elnevezés

csoport
összetétel

1.

Süni

vegyes

számított gy.
létszám

tényleges gy. létszám

31

31

31

31

számított gy.
létszám

tényleges gy.
létszám

Kecskeméti Úti Óvoda

csoportszoba

elnevezés

csoport
összetétel

1.

Maci

vegyes

25

25

2.

Katica

vegyes

18

19

43

44
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Boróka Utcai Óvoda

számított gy. létszám

tényleges gy.
létszám

csoportszoba

elnevezés

csoport
összetétel

1.

Csupafül

vegyes

33

30

2.

Méhecske

vegyes

32

30

3.

Katica

vegyes

25

24

90

84

Összesen: 317 fő + 10 SNI
A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Minden tárgyi feltétel adott volt.

Nevelésnélküli munkanap
2018. szeptember 28. Év eleji értekezlet
2019. január 25.

Féléves értekezlet

2019. március 08.

Népi játék-, és gyermektánc találkozó

2019. május 17.

Nevelőtestületi kirándulás

2019. június 07.

Évvégi értekezlet

Pedagógiai folyamatok, feladatok
Kiemelt pedagógiai folyamatok megvalósulása:
A nevelési év feladatait a Pedagógiai Program gyakorlati alkalmazása és a Belső Ellenőrzési
Csoport (BECS) működtetése határozta meg ebben a nevelési évben.
-

egészséges életmód kialakítása, egészség megőrzés szokásainak megalapozása
balesetvédelem-oktatás, folyamatos gyakoroltatás
környezettudatos magatartás megalapozása sokoldalú képességfejlesztés során,
játékos tevékenység közben
érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
anyanyelvi, értelmi fejlesztés
3 és 4 éves gyermekek fogadása, befogadása, beilleszkedésük elősegítése
az 5 évesen bekerülő gyermekek lassúbb beszokási ütemének biztosítása
balesetvédelem, baleset megelőzés lépései:
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-

a már kidolgozott szabályzatok újbóli áttekintése és betartatása
a gyermekeknek játékos balesetvédelmi délelőtt
az év során folyamatos játékos gyakoroltatás, szabályok rögzítése
az udvari játékfelelős naponkénti ellenőrző munkája
biztonságos udvari tevékenység biztosítása a gyermekeknek
gyermekvédelem

Vezetői ellenőrzés
Ellenőrzés területe

Felelős

Mulasztási napló pontos, naprakész vezetése

Határidő
2019.
augusztus 30.

Csoportnapló ellenőrzése

intézményvezetőhelyettes

PP és az óvoda nevelési gyakorlatának összhangja,
megvalósítás

2019.
június 14.
2019.
május 31.

Értékelés
Gyermekek értékelése
Felelős

Feladat
Regisztráció

Határidő
szept. 15.

Mérés

jan. 15.
máj. 31.
óvodapedagógus

Fejlesztés

jan. 31.
máj. 31.

Értékelés

jan. 15.
máj. 31.
intézményvezetőhelyettes

Ellenőrzés
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vezető
ellenőrzéskor
+

jan. 31,
jún. 10.

Pedagógusminősítési eljárások
Óvoda
Pajtás utca 2.

Pedagógusminősítési
eljárásban részt vevő
óvodapedagógus

Időpont

Elért fokozat

2019.

P/II.

Bárdi Éva

február 8.
Kossuth Lajos utca 17.
Boróka utca 2-4.
Kecskeméti út 41.

BECS
Óvoda

Pajtás utca 2.

Belső ellenőrzésen
részt vevő
óvodapedagógus

Időpont

Bárdi Éva

2019. április 29.

Hublik Edina

2019. április 25.

Kiss Róbert Imréné

2019. április 26.

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása
SNI, BTM
Felelős

Határidő

óvodatitkár, óvodapedagógusok

szeptember 5.

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető,
fejlesztőpedagógus

szeptember 15.

Feladat
1. Határozatok
összegyűjtése
2. Intézmény kijelölés
módosítás kérése
3. A fejlesztések beosztása
(hely, idő)
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szeptember 5.

4. Év közben bejövő
határozatok figyelemmel
kísérése
5. Felülvizsgálatok

Dakó Csilla
intézményvezető-helyettes
óvodatitkár,
óvodapedagógusok,
fejlesztőpedagógus

folyamatos

2019. június 14.

Csoportnaplók és fejlődési naplók
A nevelési tervek félévenkénti értékeléséhez kidolgozott táblázatos rendszert kaptunk. Ennek
az év végi eredménye a következő lett:

terület

korcsoport

Testápolás
Egészséges életmódra
nevelés
Étkezés
Egészséges életmódra
nevelés
Öltözködés
Egészséges életmódra
nevelés
Pihenés
Egészséges életmódra
nevelés
Levegőzés
Egészséges életmódra
nevelés
Egyéb
Egészséges életmódra
nevelés
Személyes érzelmek
Érzelmi-, erkölcsi és
közösségi nevelés
Szociális érzelmek
Érzelmi-, erkölcsi és
közösségi nevelés
Játék
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Munka
Érzelmi nevelés és
fejlesztés

Nagyok

Középsősök

Kicsik

Csoportok
átlaga

90 %

88 %

55 %

78 %

87 %

45 %

35 %

56 %

92 %

59 %

40 %

64 %

85 %

82 %

52 %

73 %

91 %

86 %

53 %

77 %

90 %

78 %

39 %

69 %

87 %

75 %

42 %

68 %

88 %

72 %

37 %

66 %

89 %

61 %

52 %

67 %

85 %

87 %

49 %

74 %
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Mozgás
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Verselés, mesélés
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Ének-zene, énekes
játék, gyermektánc
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Külső világ tevékeny
megismerése
Érzelmi nevelés és
fejlesztés
Anyanyelvi nevelés
Átlag

90 %

89 %

58 %

79 %

82 %

71 %

46 %

66 %

91 %

83 %

44 %

73 %

85 %

69 %

37 %

64 %

83 %

70 %

48 %

67 %

88 %

82 %

42 %

71 %

88 %

75 %

46 %

70 %

Ünnepek, ünnepélyek
Óvodáinkban a korábbi hagyományoknak megfelelően tartottuk meg a 2018/2019-es nevelési
évre tervezett rendezvényeket, ünnepeket.












„Tök-Jó Napi Vigadalom”
Szent Márton Napi Lámpás Ünnep – Ménteleken
Télapó érkezése
Adventi teadélután
Karácsonyi vacsora a testületnek
Csoportos karácsonyi ünnepségek
Farsang
Óvoda Bál (Pajtás Utcai és Kossuth Lajos Utcai Óvoda)
Anyák napja
Évzáró ünnepségek és óvodai ballagások
Családi délutánok

Belső kapcsolatok
Rendszeresen részt vettem a Kecskeméti Óvodák Vezetői Munkaközösségi ülésein.
A Móricz Zsigmond Általános Iskolával és a Ménteleki Általános Iskolával, Kadafalvi
Általános

Iskolával

továbbra

is

szoros
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szakmai

jellegű

kapcsolatunk

van.

Óvoda-iskola munkaközösség a Pajtás Utcai Óvodában és az Egyetértés Utcai Óvodában
szervezett házi bemutatót.
Szervezett továbbképzések
Az óvodapedagógusok elméleti és módszertani ismereteik szinten tartása, fejlesztése érdekében
biztosítottam a továbbképzés és az önképzés lehetőségét.
A nevelőtestület számára lehetőség adódott, hogy óvodánkban szaktanácsadói előadások
létrejöjjenek.
1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését
segítő szaktanácsadás pedagógusaink számára.
2. Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját segítő szaktanácsadás pedagógusaink
számára.
3. Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés óvodás korban.
Gyakornokaink mentoraik segítségével rendszeresen hospitálnak a csoportokban.

Összegzés, zárszó
Kálmán Lajos Óvoda négy óvodáért felelek, mint intézményvezető-helyettes.
Intézményvezető-helyettesként elkötelezettséget mutatok az intézmény és az intézményvezető
felé. Célom továbbra is, hogy munkámmal sok éven keresztül hozzájárulhassak az óvodáink jó
hírnevének megtartásához.
2018/2019-es nevelési év a nevelőtestületnek és az óvodai dolgozók összetartó munkájának
köszönhetően eredményesen zárult.
Kecskemét, 2019. június 11.
Készítette:
Dakó Csilla
intézményvezető helyettes
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13 A Széchenyi Sétányi Óvoda feladatterv értékelése

Intézményvezető-helyettes: Szabó Istvánné
A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok
Minden feladat-ellátási helyen koordinátorok segítették helyettesi munkámat, kijelölésre
kerültek azok a személyek, akik távollétükben intézkedésre jogosultak. A koordinátorokkal
való együttműködés hatékony volt, a feladat-ellátási helyek programjainak megszervezésében,
az információáramlásban, a dolgozókkal kapcsolatos ügyiratkezelésben, a helyettesítések
megszervezésében, karbantartási munkák jelzésében, a konyhák HACCP szerinti működésének
ellenőrzésében számítottam munkájukra.
Gyermeklétszám adatok
Óvodai csoportok adatai

Széchenyi sétány 1.
csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

5
5
1
1
1
2

gyermeklétszám
132
132
28
27
28
49

Sajátos nevelési igényű gyermek
2 fő számított +3
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
2
Egy 3 főnek számító hallássérült gyermek integrált nevelését láttuk el.
2 BTMN státuszú gyermek kapott januárban SNI besorolást, egyiküket az EGYMI-be
irányították át. 1 BTMN státuszú gyermek távozott a feladat-ellátási helyről. 1 gyermek kapott
év közben BTMN besorolást.
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Óvodai csoportok adatai

Juhar utca 11.
csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

4
4
1
3

gyermeklétszám
79
72
20
59

Sajátos nevelési igényű gyermek
1 számított +1
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
1
Hátrányos helyzetű gyermek
3
1 BTMN státuszú gyermek kapott év végére (2019. 06.06) SNI besorolást.
Óvodai csoportok adatai

Lánchíd utca 16.
csoportszám

Csoportok száma
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:
Kis csoport (3-4 éves)
Középső csoport 4-5 éves)
Nagy csoport (5-6-7 éves)
Vegyes életkorú csoport

8
8
1
1
2
4

gyermeklétszám
212
208
27
27
50
108

Sajátos nevelési igényű gyermek
9 fő számított +10
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek
4
Hátrányos helyzetű gyermek
5
Egy 3 főnek számító hallássérült gyermek integrált nevelését is elláttuk. Nevelési év közben 1
Egy gyermek kapott BTMN majd SNI besorolást, 1 BTMN státuszú gyermek pedig SNI
minősítést.
A Széchenyivárosi egységben 17 csoportban 412 férőhelyen 423 gyermek óvodai nevelését
láttuk el, számított létszám 437. Férőhelyeinket maximálisan kihasználtuk.
A pedagógiai munka feltételei
Személyi feltételek:
A Juhar utcai feladat-ellátási helyen a szeptember 1-től alkalmazott 2 óvodapedagógus
szabadságának optimális kivételét kellett megszervezni.
A Széchenyi sétányi feladat-ellátási helyen Kézsmárkiné Pulai Izabella és Törteliné Kerekes
Veronika dajkák GYES utáni szabadsága miatt október 1-ig 2 dajka, november 10-ig 1 dajka
hiányát kellett megoldani a feladatkörök többszöri átcsoportosításával.
Sáriné Czakó Erzsébet nyugdíjba vonult, felmentési ideje alatt nem vettünk fel helyére óvónőt.
Júniustól Szebellédi Ildikót alkalmazzuk.
Takácsné Rádi Szilvia pedagógiai asszisztens december 31-gyel távozott az intézményből.
Feladatkörét Kézsmárkiné Pulai Izabella vette át, ezért 1 dajkai státuszát a Lánchíd utcai
óvodában dolgozó Romhányi Máriával töltjük be szeptember 1-től.
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A Lánchíd utcai feladat-ellátási helyen Kaszab Zoltánné nyugdíjazás előtti felmentési idejét
töltötte. Romhányi Mária látta el feladatkörét. Mészárosné Gerber Edit óvónő hosszantartó
betegsége miatt a helyettesítést elrendeléssel oldottam meg. Tulipán Gabriellát szakértői
napjain Képes Noémi helyettesítette.
Tárgyi feltételek:
Intézményi keretből a 3 feladat-ellátási hely konyháinak berendezését fejlesztettük.
Széchenyi sétány 1: 1 elektromos tűzhely, 1 tisztítószer tároló szekrény, 1 mérleg, 1 kisméretű
munkaasztal, 1 rozsdamentes nagyméretű munkaasztal alsó polccal, 1 zárt tolóajtós
munkaasztal
Juhar utca 11: 1 szervízkocsi, 1 elektromos tűzhely, 1 raklap, 1 hűtőszekrény, 1 rozsdamentes
tolóajtós munkaasztal, 3 munkaasztal alsó polccal, 3 rozsdamentes zsámoly, 1 rozsdamentes 3
medencés mosogató
Lánchíd utca 16.: 2 nagyméretű rozsdamentes zárt tolóajtós munkaasztal, 2 zárt tolóajtós
faliszekrény, 1 tároló állvány 4 polccal, 1 hűtőszekrény, 2 elektromos tűzhely, 1 mérleg
A játszótéri eszközök karbantartásához a gazdasági hivataltól 185400Ft értékben festéket
kaptunk.
A Széchenyi sétányon márciusban megtörtént a veszélyes fák kivágása
Eszközrendszerünk bővítését, a pedagógiai munka feltételeinek megteremtését, javítását
alapítványi és pályázati forrásból valósítottuk meg.
A Széchenyi sétányi feladat-ellátási helyen Varázshegy Alapítványunk segítségével 60 főre
asztalokat és székeket, az udvari játékok, kerti szerszámok tárolására 2 fémházikót vásároltunk.
Rendezvényeink szülői támogatásából, óvodapedagógusaink többletmunkájából pedig
folytattuk a székek, asztalok cseréjét, megrendeltük 3 csoportszoba bútorzatát, és egy
nagyméretű Mozgáskotta csomagot.
A Juhar utcai óvoda 1 csoportjába is megrendeltük az asztalokat, székeket. A nyár folyamán
erre az udvarra is megvásároljuk az udvari játékok tárolására alkalmas házikót. A testület
vállalta az alapozás megszervezését.
A Városi Támogatási Program pályázatán a Városi Varázshegy Fesztivál megrendezésére
70000 Ft-ot, a Fülemüle Fesztiválra 100000 Ft-ot, az óvodakert kialakítására 150000 Ft-ot
nyertünk. A Lánchíd utcai feladat-ellátási helyen, a Bábos délelőtt megrendezésére 50000 Ftot, a 40 éves jubileum megünneplésére 150000 Ft-ot kaptunk.
A Nefelejcs Alapítvány forrásait ebben az évben is udvari játszótéri eszközök és csoportszobai
játékok vásárlására fordítottuk.
.
Felújítási, karbantartási igényeinket az üzemeltetési osztálynak folyamatosan jeleztük. Sürgős
javításra szorul a Juhar utcai épület bejárati lépcsője, az udvari kapu javítása. Lánchíd utcai
udvar kaputól az épület főbejáratáig tartó térkövezése, a Széchenyi sétányon a konyhák
aljzatának burkolása, a bejáratok előtti 2 vasrács cseréje, a pince belső vakolása.
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Mindhárom feladat-ellátási helyen szükséges a NÉBIH által feltárt hiányosságok
megszüntetése, az eszközrendszer további fejlesztése. A szükséges fejlesztések feltérképezése
megtörtént. A Juhar utcai óvodában még mindig megoldatlan az ételmaradék tárolása.
A Lánchíd utcai és a Széchenyi sétányi épület a 2019/20-as nevelési évben pályázati forrásból
átfogó felújításra, energetikai korszerűsítésre kerül.
A nevelési év rendje
Nevelésnélküli munkanapok:
2018. 11. 16-án megtartottuk a Lánchíd utcai óvoda 40 éves jubileumi ünnepségét.
2018. 11. 23-án 7 színjátszó csoport részvételével megrendeztük a Széchenyi sétányi óvodában
a „Varázshegy” Városi Dramatizáló Fesztivált.
2019. 01. 25-én a Lánchíd utcai óvodában a Széchenyivárosi egység félévi nevelőtestületi
értekezleten vett részt.
2019.02. 15-ére megszerveztük a Lánchíd utcai óvoda Szülők- Nevelők Bálját.
2019. 05. 10-re terveztük a „Fülemüle Fesztivál” - Városi Gyermekdaléneklő Verseny
megrendezését, de a beiratkozási időpont közelsége miatt 04. 12-én szerveztük meg a Széchenyi
sétányi óvodában.
A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket 7 nappal az esemény előtt írásban tájékoztattuk,
ügyeletet szükség esetén biztosítottunk.
Nevelőtestületi értekezletek
Az alakuló, munkatársi, nevelőtestületi értekezletek a tervezett időpontokban megtartásra
kerültek, a feladat-ellátási helyek értekezletei az aktualitásokhoz kapcsolódva megvalósultak.
Napirendjükben szerepelt a feladat-ellátási terv és a törvényi változások ismertetése, az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjában történt változások bemutatása, külső képzés és belső
tudásátadások, a csoportdokumentáció vezetése, ünnepek, szülőkkel közös rendezvények
megszervezése, tehetségnapok lebonyolítása, pedagógiai problémák értékelése, feladatvállalások értékelése, alapítványi beszámolók, SZMSZ megismerése, értelmezése, HACCPelőírások betartása.
Szülői értekezletek, fogadó órák rendje
A csoportos szülői értekezletek jegyzőkönyvei, a fogadó órák igényfelmérése, bizonylata a
csoportnaplókban megtalálhatók.
A személyiségnaplóban feljegyzésre kerültek az esetleges megállapodások, problémák, új
információk.
Intézményvezető-helyettesként fogadó órámon a szülők a következő témákban kerestek fel:
elvált apa facebook csoportba való felvétele, ismétlő nagycsoportosok elhelyezése, külföldön
tartózkodás utáni beíratás módja, elvált szülők közötti konfliktus, láthatás szabályozása,
óvónőtől való rendszeres informálódás lehetősége, szobatisztaság hiánya, elvált apa anyák napi
részvételi lehetősége.
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Az iskolaválasztás megkönnyítését szolgáló összevont szülői értekezletek rendje
2019.01.22- én Mészáros Katalin PPT segítségével nyújtott ízelítőt a Lánchíd Utcai Sport
Általános iskola pedagógiai tevékenységéről a Lánchíd utcai óvodában.
2018.02.05-én Lovrity Sándorné az Arany János Általános Iskola igazgatója mutatta be
intézményét, programjait, eredményeit a Széchenyi sétányi óvodában.
Lukácsné Vajda Enikő előadást tartott az iskolaérettség kritériumairól, a részképességek
fejlesztési lehetőségeiről.
Az általános iskolákkal való együttműködési megállapodás szerinti kapcsolattartás segítette a
választás, átmenet megkönnyítését.
Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok
Márciusban megtartottuk a középső- és nagycsoportos óvodások szüleinek nyílt napjainkat.
A leendő kiscsoportosok érdeklődő szüleinek személyes konzultáció keretében valamint
telefonon adtam felvilágosítást.
Fakultatív hit-és vallásoktatás szervezése
A szülői igényeknek megfelelően biztosítottuk óvodáinkban a katolikus és református
hitoktatást. Katolikus hitoktatásban a Széchenyi sétányi óvodában 22, a Lánchíd utcai óvodában
15, református hitoktatásban a Széchenyi sétányi óvodában 5, a Lánchíd utcai óvodában 1
gyermek részesült.
Pedagógiai folyamatok, feladatok
Kiemelt pedagógiai feladatok
- Az új ONOAP szerinti módosításokat a testület megismerte, a Pedagógiai Programba
beépültek a változások. A minősülők és portfólióírók is ezek figyelembevételével készítették
terveiket, reflexiójukat.
- Új gyermekek befogadása a tervezettek szerint történt, a beilleszkedést, csoportalakítást több
csoportban családi nap szervezésével segítették az óvónők. Egy kisgyermek kérte év közbeni
felmentését folyamatos betegedés illetve kistestvér születése miatt.
- Jó gyakorlatnak tűnt az a kezdeményezés, hogy a kirándulások időpontját az évkezdésre tette
át néhány csoport. A szülőkkel való együttműködés hatékonyságát, bizalmi légkör kialakítását,
a csoportkohézió erősítését segíti ez a kapcsolattartási forma.
- A magas létszámok ellenére minden csoportban sikerült megteremteni az egymás tiszteletére,
a különbözőségek elfogadására épülő nyugodt, biztonságot nyújtó légkört.
A Juhar utcai kiscsoportosok színes bőrű gyerekeit a szülők és a gyerekek is befogadták.
Az év közbeni be- és elköltözések jelentős száma a Juhar utcai vegyes csoportokban nem
okozott problémát.
- Sajnos a szobatisztaság hiányát minden kiscsoportban jelezték a kollégák, egy kiscsoportban
szülő- óvónő közötti konfliktushoz is vezetett. Közbelépésemre a szülő urológushoz vitte
gyermekét, aki negatív eredmény birtokában a szülőt az otthoni pelenkázás megszüntetésére
szólította fel.
- A Nyugi Ovi program bevezetése több nagycsoportban szükségessé válna a gyermekek
szociális érzelmeinek, viselkedéskultúrájának, értékítéletének fejlesztése, a másság elfogadása
érdekében. Különösen hasznosnak tartom az ismétlő nagycsoportokban. Jövőre feladat az új
kollégákkal, gyakornokokkal való részletes megismertetés, az alkalmazás kipróbálása.
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- Az egészséges életmód szokásainak megalapozására az életkori sajátosságok, egyéni eltérések
figyelembe vételével fokozott gondot fordítottak az óvónők. A testápolás területén a mérési
eredményekben is megmutatkozik a következetesség. Az étkezés terén nemcsak a
szokásalakítással, hanem sokszor az ebéd minőségével, megkóstoltatásával is megküzdöttek. A
probléma fokozott a különböző ételérzékenységek terén, ahol a változatosság hiánya valamint
az étel nagy mennyisége is csökkenti az étvágyat. A szülői támogatásnak, a napi gyümölcs- és
zöldségbehozatalnak, saját terméseink fogyasztásának, rendszeres ismeretgazdagításnak
köszönhetően tudtak előre lépni az egészséges táplálkozás elfogadtatásában.
A gyerekek mozgásigényének kielégítésére a csoportszobában és az udvaron is törekedtek. A
belső képzések ebben az évben arra irányultak, hogy változatos módszereket, eszközöket
ismerjenek meg és vezessenek be a mindennapokba. (Jóga, vitamintorna, mozgáskotta,
sportmanó-eszközök szabályok). Több csoportban utóbbiak használata beépült a gyakorlatba.
Örömmel támogattam Szűcs Ildikó kezdeményezését, hogy a Lánchíd utcai óvodások számára
zenés tornával bővítette a felkínált mozgáslehetőségeket. A kiváló sporteredmények és
vállalkozási kedv ellenére a metodikai továbbképzések továbbra is indokoltak. A mozgás
fontosságáról a szülőket is igyekeztek meggyőzni.
- „Az óvodakert, mint az óvodai nevelés színtere”- pályázatban kitűzött célok, feladatok
megvalósultak. A Széchenyi sétányi óvodában a kialakított kiskertben tavaszi zöldségeket
termeltünk. Nagycsoportosaink a munkafolyamatokba bekapcsolódtak. A támogatásból
termőföldet, vetőmagot, felnőtt-és gyerekszerszámokat, esővízgyűjtőt vásároltunk. Jövőre a
gyümölcstermesztéssel, virágos kertgondozással szeretnénk kibővíteni a tevékenységet, ezért
VTP - pályázatot nyújtottam be.
- A Sportmanó Óvodai Programot működtettük a Széchenyi sétányi, a Bozsik Programot a
Lánchíd utcai óvodában.
-A láb-és tartásjavító torna Farkas Mária vezette a Lánchíd utcai feladat-ellátási helyen.
- Évek óta kiemelt feladat volt a játék elsődleges szerepének érvényesítése, amely elsősorban a
Lánchíd utcai óvodában okozott nehézségeket. Több csoportban a fejlesztési igény került
előtérbe a gyermeki ötletekre, kezdeményezésekre való építés helyett. A szabad játék- és
társválasztás minden csoportban megvalósult, de bizonytalanságokat észleltem a szabad játék
értelmezését, a játéktevékenység fejlesztését illetően. Előadó meghívásával segítettem a
szemléletbeli változásokat. Nagyon fontos lenne a szőnyegen való játék túlsúlyának
preferálása, több szőnyeg beszerzése minden csoportban, az asztalok egy részének kivitele a
délelőtt folyamán. Ez természetesen a folyamatos tízóraizás bevezetésének szükségességét
indokolja.
- Anyanyelvi nevelés a beszélgető körök napi alkalmazásával, a gyermeki véleménynyilvánítás
ösztönzésével, az anyanyelvi játékok rendszeres gyakorlásával.
- Nevelőtestületünk erénye a változatos értékelési típusok használata, a pozitív megerősítés
túlsúlya. Minden csoportban megpróbálkoztak a pedagógusok a gyermeki véleménynyilvánítás
formáinak bővítésével. A „Hogyan éreztem magam?”, „Mi volt a legjobb a délelőtt folyamán?”,
„Mi esett rosszul?”, „Kivel volt jó játszani?”, kérdésekre adott válaszadást ösztönzik. Továbbra
is feladat marad az ön-és társértékelés játékos szituációkhoz, adott tevékenységekhez kötött
formáinak alkalmazása, bővítése.
- Az értelmi nevelés és fejlesztés során a szenzitív játékok használata beépült a gyakorlatba. A
gyermek más forrásból szerzett tudására építenek az óvónők. A helyszíni tapasztalatszerzés,
óvodán kívüli program lehetőségeit bátrabban kihasználják. A Széchenyi sétányi és Juhar utcai
középső és nagycsoportosok bérleteket váltottak a Művelődési Központ, Ifjúsági Otthon,
Katona József Színház előadásaira, kiállításokon vettek részt.
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- A dramatikus játékok szélesebb körű alkalmazására nyitottabbá vált a testület, mert idén sok
új formáját ismerhették meg gyermekek szociális és értelmi képességeinek fejlesztése
érdekében.
- Az kiemelt figyelmet igénylő gyerekek tudatosabb fejlesztésében pozitív elmozdulást
tapasztaltam. Az egyéni bánásmód hatékonyabb érvényesítése, esélyegyenlőség biztosítása
megvalósult. Nagy eredménynek tartom a Juhar utcán elért tehetségkibontakoztatásban elért
sikereket, és a Lánchíd utcán a tehetségsegítő rendezvényeken való részvétel bővülését.
- Az Akkreditált kiváló tehetségpontként való működés biztosított volt a Széchenyi sétányi és
juhar utcai feladat-ellátási helyen.
- A Zene-ovi Bertleff Angelika vezetésével működött a Lánchíd utcai feladat-ellátási helyen.
- A nemzeti identitástudat megalapozása az Alapprogram módosításában fontos szerepet kapott.
A gyermekek pszichikai sajátosságaihoz illeszkedő néphagyományok ápolására, kreatív ötletek
megvalósítására, az érzelmi intelligencia sokszínű fejlesztésére az óvodapedagógusok nagy
figyelmet fordítottak. A történelmi eseményekhez kapcsolódó életkori sajátosságokhoz
illeszkedő mondák, elbeszélések összegyűjtése a következő év feladata. A zenei anyagot
változatosan használják a kollégák. Nemzeti ünnepeinken nagycsoportosaink városrészi
megemlékezéseken (Aradi vértanúk tere) vettek részt, saját készítésű ajándékaikkal felkeresték
a kapcsolódó emlékhelyeket. Második éve Lánchíd utcai óvodában is a március 15-i közös
ünnepséget felváltotta a csoportos, testvércsoportos megemlékezés, az emlékműhöz való
ellátogatás, alkalomhoz illő saját készítésű jelképek kitűzése. A pedagógusok visszajelzései
alapján ezt a formát szeretnék továbbra is megtartani, mert nem a gyerekek türelmére, hanem
az élményeire, érzelmeire tudnak ezáltal építeni.
- A mérés-értékelés, helyzetelemzés tudatosabb beépítésének megvalósítása a csoportos- és
egyéni fejlesztési tervekbe további módszertani megsegítést igényel.
-. A szülői értekezletek tartalmának bővítése a nevelés segítése érdekében változatos formákkal
egészült ki.
- TÁMOP 3.1.7. és a TÁMOP 3.1.11-12 projekteket működtettük.
- A gyakornokok munkáját, betanulását segítettem. A projekt munkaközösségen kívül minden
bemutató foglalkozáson hospitáltak, szakmai beszélgetésen, városi munkaközösségben vettek
részt. Bevontam őket tehetségsegítő rendezvényeink szervezésébe, az azokon való részvételbe:
Tóth Anikó a Bölcs bagoly Kognitív Kupa szervező munkájába kapcsolódott be, Veres Dorina
önállóan készítette elő és bonyolította le versmondó versenyünket. Szerepet vállaltak a
Karácsonyi műsorban.
- Új dolgozóink aktívan kapcsolódtak be az óvoda életébe, sikeresen illeszkedtek be a
testületbe. Gulyás Eszter bemutatót tartott, gyereknapi zenés tornája sok éves tapasztalatát
bizonyította. Filyó Ágnes a Varázshegy Fesztiválra, Fülemüle Fesztiválra, népdaléneklő
versenyre készítette fel tehetséges óvodásait, részt vett Lánchidas Sportolgatón, a Rendőrző
Bóbiták programon. Molitórisz Csilla csoportjával a jubileumi ünnepségen, Lánchidas
Sportolgatón szerepelt, kedves személyiségét az SNI gyerekek szülei is pozitívan értékelték.
Ellenőrzés
- A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzését az általam kidolgozott szempontrendszer alapján
végeztem. A naplók adatokkal feltöltöttek, 1-1 esetben tapasztaltam a lakcímkártya számának
hiányát, az étkezői létszám összesítésének elmaradását. A hiányosságokat pótoltattam. Az
önkormányzati normatíva ellenőrzéskor a statisztikai adatokkal együtt januárban hibátlanok
voltak.
- A gyermek- és dolgozói létszám változásáról havi nyilvántartást vezettem. A statisztikát
elkészítettem. A törzskönyvek adatait feltöltöttem.
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- A vezető ellenőrzéseket az önértékeléshez, szülői értekezletekhez, csoportos és nemzeti
ünnepekhez, nyílt-és nyitott napokhoz, tehetségsegítő rendezvényekhez, képességmérésekhez,
szülőkkel
közös
rendezvényekhez,
csoportos
szereplésekhez
valamint
a
dokumentációellenőrzéshez kapcsolódva valósítottam meg.
- A csoportnaplók, személyiségnaplók vezetésének kritériumait a kollégák ismerik. A
dokumentáció és a gyakorlat koherenciáját vezetői látogatásaim során ellenőriztem. A
létszámváltozás feltüntetése folyamatosan ellenőrzésre szorul.
- A szakvélemények szülőtől való bekérése illetve iktatáshoz való leadása, a vizsgálati kérelmek
pontos kitöltése, valamint a Gyermekjóléti szolgálathoz beküldött adatszolgáltatás,
véleményezés idén is kontrollt igényelt..
- A mérések technikai megoldása, az excelltáblák pontos kitöltése 3 csoportban okozott gondot.
Még mindig tapasztalok alul- illetve felülértékelést a gyermeki képességek megítélésében.
A munkavédelmi felelős közreműködésével bejelentettük a tűzriadó-próba időpontját, a
szabályoknak megfelelő végrehajtást ellenőriztem.
- A bábozás, dramatizálás színvonalát házi versenyeinken, évzáró ünnepségeken ellenőriztem,
13 csoport produkcióját láttam. Nagy eredménynek tartom, hogy megszűnt a narráció, valamint
a teljes csoport bevonásának igénye. 2 csoportban tapasztaltam, hogy az óvónő szükségtelenül
segít, javít, gyereket igazgat.
- A beiskolázási adatokat folyamatosan ellenőriztem, a szakvéleményeket elemeztem.
Statisztikát készítettem a maradó és iskolát kezdő gyerekekről. A szülők írásos kérelme,
indoklása, az óvónői vélemények valamint a szakvélemények alapján engedélyeztem az
évismétlést. 149 tanköteles korú óvodásunkból 106 kezdi meg szeptembertől iskolai
tanulmányait. 43 fő ismétli meg korcsoportját. (Juhar: 8, Lánchíd: 24, Sétány: 11fő)
- A felvétel eljárásrend szerint, az óvodai szakreferens koordinálásával történt: 153
jelentkezőből 111 gyereket vettünk fel. Ezzel a Lánchídon 28, a Sétányon 29, a Juharon 20 fő
a szeptemberben induló csoportonkénti átlagos létszám.
- A technikai dolgozók HACCP ismereteit váratlan ellenőrzéssel, valamint a szabályok
csoportos átismétlésével bővítettem, felkészítve ezzel a Murányi Szabolcs vezette oktatásra és
kikérdezésre. A rutinellenőrzések során a szabályok ismeretében is adódnak hibák, az
ellenőrzés ezután is szükséges.
- Az új iratkezelési szabályzat szerinti működésre írt intézkedési tervem megvalósítását
ellenőriztem, a jelentést elküldtem a belső ellenőrnek.
- Tavasszal a belső ellenőr az étkezéssel kapcsolatos dokumentációt ellenőrizte. Óvodatitkárunk
jó munkáját dicséri, hogy nem talált hibát.
- A KIR- rendszer ellenőrzése, javítása az aktuális feladatokhoz kapcsolódóan folyamatos volt.
- A dolgozók éves szabadságának megállapítását a gazdasági hivatallal egyeztettem, a
szabadságolással kapcsolatos dokumentációt vezettem, ellenőriztem.
- A jelenléti ívek pontos vezetése, határidőre való leadása többször jelentett problémát.
Tanfelügyeleti ellenőrzés: Az OH nem jelölt ki tanfelügyeleti ellenőrzésre pedagógust.
Gyermekek értékelése
A TÁMOP 3.1.11-12 „Hírös”óvodák fejlesztése projekt keretében a gyermeki fejlődés nyomon
követésére kidolgozott eljárásrendet, mérési naptárt és mérőeszközöket használjuk.
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Mért
területek
neveltségi mutatói

Kiscsoport

Középső

3-4 év

4-5 évesek

Testápolás
Étkezés
Öltözködés
Pihenés
Levegőzés
Egyéb egészséges
életmódra nevelés
Személyes érzelmek
Szociális érzelmek
Játék
Munka
Mozgás
Verselés, mesélés
Ének-zene,
énekes
játék, gyermektánc
Rajzolás,
festés,
mintázás, kézimunka
Külső világ tevékeny
megismerése
Anyanyelvi nevelés

64%
44 %
41 %
68 %
82 %
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vége
79%
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54%
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83%

71 %
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95%
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88 %
87 %
89 %
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97%
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71 %
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91 %
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67 %
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45%
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85 %

90%

62 %
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40 %

48%

60 %

68%
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91%

63 %

69%

62 %

67%
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75 %

79%

61 %
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75 %

81%
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94%
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félév

év
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Nagycsoport

félév
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98%

86%

96 %
97 %
86 %
96 %
93 %

85%

88%

77%
61%
57%
52%
58%
60%

83 %
75 %
72 %
69 %
77 %
70 %

40 %

54%

35 %

87 %
81 %
65 %
86 %
88 %

90%

75%

67 %
52 %
49 %
49 %
46 %
48 %

85%
71%
92%

98%
91%
98%
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A kiscsoportosok eredményei a különböző területeken közel állnak egymáshoz. Esetükben az
udvari játék szeretetére épített mozgástevékenység megkedveltetése, az önállóság alacsony
szintjének növelése és a változatos tevékenységek iránti érdeklődés fokozása volt a kiemelt
feladat. az év végi eredmények azt mutatják, hogy a saját személyükkel kapcsolatos gondozási
feladatok terén nagy fejlődés (+15%), a mozgás, vers, mese, ének-zene tevékenységeket
megkedvelték, szociális képességeik fejlődése életkori sajátosságaiknak megfelelő. Nagyon
alacsonynak tartom a pihenés, levegőzés, játék %-it, melyhez hozzájárul az egyes csoportok
eredményeinek alulértékelése, amit látogatási tapasztalataimra építek.
A középsős korúak neveltségi szintje átlagosan 13%-kal magasabb értéket mutatott félévkor a
kiscsoportos év végi eredményekhez képest. A legnagyobb fejlődés a rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka (+21%), a zenei nevelés (+19%), az öltözködés (+18%), a munka (+17%), a játék
és az érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés (+16%) területén volt megfigyelhető.
A fejlesztés irányát is ezek a területek jelölték a legalacsonyabb indikátorokkal. A fejlődés év
végéig is töretlen volt, minden területen van elmozdulás (munka. +10%). Jövőre kiemelt feladat
lesz a játék és az ehhez kapcsolódó szokásrendszer fejlesztése, a verselés, mesélés tevékenység
kedveltségének fokozása a gyermekek aktívabb szereplésekbe való bevonásával, a munka
tevékenységekben az önállóság ösztönzése (pl. öltözködésben csak szükség szerint segítünk,
kivárunk).
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A nagycsoportosok mérési eredményei átlagosan 6%-os elmozdulást mutattak félévkor. Kiugró
eredmények a külső világ tevékeny megismerése (+13%), az öltözködés és a rajzolás, festés,
mintázás, kézimunka (+11%), valamint a mozgás (+8%) területén tapasztaltam. Fejlesztendő
területek a szociális érzelmek alakítása (+3%), a játék és a verselés, mesélés (+5%). Az év végi
eredmények minden területen magasak, kiegyenlítettek, ugyanakkor tükrözik az iskolaérettség
szintjét.

Az eredményekhez csoportonkénti értékelés társul, melyre a következő év tervezése épül A neveltségi
szint mérése mellett szociometriai mérést is végeztek az óvónők. Szükség esetén, szakértői bizottsághoz
való irányítás eldöntésekor egyéb mérőeszközöket is alkalmaztak, gyógypedagógusok méréseire
támaszkodtak. A csoportonkénti eredményekről korcsoportonkénti és indikátoronkénti lebontásban
összesítő táblázatot készítettem, amely alapja volt elemző munkámnak.

Pedagógusminősítési eljárások
Farkas Mária, Mészárosné Gerber Edit és Vas Éva minősítése sikeres volt, január 1-vel
Pedagógus II fokozatba való átsorolásuk megtörtént.
Bíró Andrea nem töltött fel portfóliót.
Tóth Anikó és Veres Dorina gyakornokok őszre kaptak látogatási-védési időpontot.
Szűcs Ildikó, Kovács Szilvia és Besnyő Gabriella Jelentkeztek a jövő évi minősítési eljárásra.
Belső Önértékelési Csoport
A folyamatszabályozásnak megfelelően Besnyő Gabriella, Horváthné Halmai Ágnes, Dóczi
Katalin, Bertleff Angelika, Kovácsné Virág Katalin, Harsányi Ilona önértékelése megtörtént,
Hegyi Adrienn és Ruszkainé Mészáros Irén önértékelését a következő nevelési évre
halasztottuk.
Az Önértékelési csoport tagjai 6 kolléga önértékelését segítették. Minden látogatáson részt
vettem. 2 esetben adatgyűjtőként vállaltam szerepet, mert a felületkezelést én tudom
megmutatni. A munkatársi kérdőívek email-en keresztüli eljuttatása nem működött. a
kérdőíveket nyomtatott formában kellett kitöltetni.. A látogatások szempontok szerinti
elemzése és az önfejlesztési tervek közös készítése jó alkalom volt a szakmai együttműködés
mélyítésére, a reflektív szemlélet formálására. A csoport munkájába sikerült bevonni
Podmaniczkyné Kőrös Ilonát, aki ezentúl önállóan el tudja látni ezt a feladatot.
Az önértékelési összesített eredmények azt mutatják, hogy korosodó testületünkben kiemelt
fejlesztendő terület az IKT-tudás bővítése valamint az internetes anyagok beépítése a tanulási
folyamatba. Mivel az idei évre megigényelt szaktanácsadás elmaradt, jövőre várjuk egyéni
fejlesztés és tehetséggondozás témakörökben.
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása
Hátránykompenzáció:
A nevelési év elején érvényes határozatok alapján a z SNI és BTMN státuszú gyerekek ellátását
sikerült megoldani. Utolsó pillanatban sikerült logopédust biztosítani.
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SNI: A határozatok alapján 12 sajátos nevelési igényű gyermek volt feladat-ellátási helyeinken,
közöttük 2 hallássérült. A szükséges intézménykijelöléseket, felülvizsgálatokat megkértem, a
szurdopedagógus, gyógypedagógus igényt személyes konzultációkkal sikerült kielégíteni. A
nyilvántartást elkészítettem. A foglalkozások ütemezése, problémamentesen zajlott. A
feltételrendszert lehetőségeinkhez mérten biztosítottam. A januárban SNI besorolást kapott
kislány esetében a sikeres szülő-óvodapedagógus- gyógypedagógus közötti együttműködésnek
köszönhetően a gyermeket felvették az EGYMI óvodájába, ahol optimális fejlődéséhez a
feltételek adottak.
Problémát jelentett még a szociális kommunikáció fejlesztés megoldása, mivel a szülői
együttműködés hiánya miatt a fejlesztő pedagógus nem vállalta a további foglalkozásokat.
Januártól sikerült hiányát, a gyermekeket első évben fejlesztő, szülés miatt távol lévő
szakemberrel pótolni.
A fejlesztő szakemberekkel való konzultáció folyamatos volt. A hallássérültek fejlesztéséhez
az óvodapedagógusok szakirodalmi segítséget kaptak.
A fejlesztési naplók ellenőrzése megtörtént.
A részletes szakvéleményeket sajnos változatlanul nem illetve későn kaptuk meg, ennek
hiányában az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus is sok esetben saját tapasztalatukra
támaszkodhattak a fejlesztendő területeket illetően. A kapcsolattartás megkönnyítésének
reményében 3 óvodapedagógus vett részt a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete program
keretében az „Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálat és az óvodák között” beszélgetésen.
A kontrollkérőket eljuttattam a szakszolgálatokhoz. Van olyan SNI-s gyermek, akinek előző
évben megkért felülvizsgálatát még mindig nem végezték el.
A jövő évi fejlesztéseket a gyógypedagógusokkal megbeszéltem.
Változatlanul az a véleményem, hogy a heti 5 fejlesztést igénylő gyerekek nem integrálhatók
megfelelően magas létszámú csoportjainkba, a többi gyereknek is joga van a nyugodt
légkörhöz, a zavarásmentes tanulási feltételekhez. Ilyen esetekben nem tartom jogosnak, az
intézménykijelölés
miatti
kötelező
felvételt.
Idén
saját
tapasztalatainkra,
információgyűjtésünkre, szülői konzultációra, Szakértői Bizottsággal szembeni határozott
fellépésre támaszkodva sikerült elérnem, hogy az 5 éves, nem beszélő, nem szobatiszta
gyereket, akinek felülvizsgálatát elmulasztották, elutasíthassam körzetes óvodájából.
BTMN: Az intézmény fejlesztőpedagógusa a fejlesztő tevékenység mellett szülői
hozzájárulással a képességmérés és szükség esetén a szakszolgálatokhoz való irányítás
feladatait is ellátta, koordinálta az iskolaérettségi vizsgálatok kérését szülőknek. Az óvónőkkel
a konzultáció rendszeres volt.
A Járási Szakértői Bizottság, vizsgálata alapján előző nevelési évben 4 gyermeket küldött
tovább SNI valószínűsítésével a Megyei Szakértői Bizottsághoz. A vizsgálatok sajnos csak
későn valósultak meg, 2 gyermek januárban, 1 áprilisban, 1 júniusban kapott SNI besorolást.
Szakvéleményeiket csak szülőtől tudtuk bekérni, így csak kognitív és mozgásfejlesztésüket
tudtuk megoldani. 1 kisgyerek túlkorosként marad óvodában.
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HH: Hátrányos helyzetű óvodásaink minden óvodai programban részt vettek, Karácsonykor
gyűjtést szerveztünk számukra.
Tehetséggondozás
Tehetségígéreteinket azonosítottuk. Nevelési és tematikus terveinkben terveztük differenciált
fejlesztésük feladatait. A személyiségnaplóban rögzítettük a tehetségterületüket, tehetségsegítő
programokon való részvételüket, mérési eredményeiket.
A Széchenyi sétányi és Juhar utcai feladat-ellátási hely Akkreditált Kiváló Tehetségpont. A
házi versenyeken minden nagycsoportból részt vettek a tehetségígéretek, akik közül a
kiemelkedő teljesítményt nyújtókat neveztük be a városi versenyekre. A Lánchíd utcai óvodával
közösen rendeztük a versmondó- és báb házi versenyeinket és a Bölcs Bagoly Kognitív Kupát.
Utóbbin a Lánchid utcai és Széchenyi sétányi kisgyermek megosztott 1. helyezést ért el.
23 fővel versmondó-, 5 csoport részvételével dramatizáló-, 7 csoport részvételével báb-, 17
fővel népdaléneklő, 20 fővel mesemondó- 22 fővel gyermekdaléneklő, 23 fővel logikai, 30
fővel ügyességi háziversenyt szerveztünk.
4 kisgyermeket küldtünk a városi Versmondó találkozóra, közülük Horváth Sára 1. helyezést
ért el.
4 csoportunk szerepelt a Varázshegy Dramatizáló Versenyen. A Széchenyi sétányi Cica
csoportosok teljesítményét a zsűri példaként állította a többi csoport elé. Jutalomból meghívást
kaptak a főiskola Fehér Éva által szervezett, interaktív meséléssel foglalkozó tehetségnapjára.
4 csoportot küldtünk a Bóbita Bábtalálkozóra, ahol a Széchenyi sétányi és Lánchid utcai
óvodások színvonalasan szerepeltek. a Lánchíd utcai óvodások részt vettek a Báron László
Bábtalálkozón.
3 óvodást küldhettünk a Kálmán Lajos Népdaltalálkozóra. Mindhárman (1 juharos, 2 sétányi)
aranytorkú minősítést kaptak.
4 kisgyermek szerepelt a Micimackó mese-napon. A juhar utcai óvodást 1., a Széchenyi sétányit
3. helyen emelte ki a zsűri.
A Széchenyi sétányi és Lánchíd utcai óvodások igényes műsorral szerepeltek a Népi játék- és
gyermektánc találkozón.
A Lánchíd utcai Általános Iskola „Lánchidas sportolgató” versenyére minden óvodánk küldött
csapatot, a Széchenyi sétányiak 1. helyezést értek el.
Fülemüle Fesztiválunkon a Juhar utcai óvodás fődíjat, a Lánchíd utcai és a Széchenyi sétányi
emlékplakettet kapott kiemelkedő teljesítményéért.
Az Ovi-kupán 2 csapattal indultunk, a Lánchidasok 4. a Széchenyi sétányiak 1. helyezést értek
el.
Az Arany János Intézeti Napokra 42 alkotást küldtünk. A Széchenyi sétányi óvodások 1., 2., és
két 3. helyezést értek el korcsoportjukban, a juhar utcai óvodás 3. helyezett lett.
A Széchenyi Sétányi Óvodában 7 csoport részvételével megrendeztük a VIII. Városi
Varázshegy Dramatizáló Fesztivált és a XXII. Fülemüle Fesztivált. Utóbbira 33 gyermek
jelentkezett. A rendezvényekkel kapcsolatos elégedettség 100%-os volt. Mindkét rendezvény
további lebonyolítása érdekében VTP - pályázatot írtam.
A Széchenyi sétányi óvodások részt vettek a Pöttöm Próba Közlekedési Vetélkedőn, a juhar
utcai nagycsoportosok pedig a „Földünkért 5 próba” környezetvédelmi programon és a
„Rendőrző Bóbiták” közlekedésbiztonsági versenyen.
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Az Arany János Általános Iskola Városi tehetségnapján 1 óvodásunk verset mondott, az
Országos Varjú Lajos Természettudományos Emlékverseny eredményhirdetésén pedig énekes
produkcióval szerepelt.
A Lánchíd utcán zene-ovi, néptánc és ovi-foci, a Széchenyi sétányon SportManó foglalkozáson
vehettek részt a gyerekek. A sakk-oktatás az oktató súlyos betegsége miatt elmaradt.
Tehetségígéretes gyermekeinknek szereplési lehetőségeket biztosítottuk: 2 csoport
mesedramatizálással szerepelt a Fülemüle Fesztiválon, 1 csoport a város „Múzeumok
éjszakája”rendezvényén, 4 csoport bábelőadással a Lánchíd utcai iskolában, 1 a Fülemüle
Fesztiválon. Széchenyi sétányon hagyománnyá vált, hogy a nagycsoportosok a
testvércsoportokat is meghívják 1-1 mese- vagy bábelőadásra.
Tehetséges gyermekeink összesített eredményeit elküldjük választott iskolájukba.
Gyermekvédelem
A tájékoztató táblákat kihelyeztük a gyermekvédelmi felelős személyéről, a Család-és
Gyermekjóléti Központ, Pedagógiai Szakszolgálat elérhetőségéről.
Hátrányos helyzetű gyermekeinket nyilvántartásba vettük. Számuk alacsony volt, összesen 4
fő. Rendszeresen jártak óvodába, részt vettek programjainkon. Nevelésük befogadó
környezetben, a szülőkkel hatékony együttműködésben folyt. Szükségesnek tartanám, hogy
szakvélemény hiányában is kapjanak fejlesztőpedagógus általi foglalkozásokat.
A Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködtünk. Az óvodapedagógusok 8 gyermek pedagógiai
véleményének megírásával, 4 alkalommal esetmegbeszéléseken való részvétellel segítették
munkájukat.
Gyermek-elhelyezési perekben 4 esetben fogalmaztunk meg pedagógiai véleményt a
bíróságnak.
Az információáramlás hatékonysága érdekében kértem, hogy minden kérelem az ügyviteli
helyre érkezzen.

A nevelőtestület éves feladatai
Felelős rendszer segítségével folyamatosan valósítottuk meg a feladatokat. (információfigyelés
és átadás, a faliújságok aktualizálása, közös terek dekorálása, egészségügyi feltételek
ellenőrzése)
A reszortfelelősök vállalt feladataikat folyamatosan teljesítették.
A TÁMOP 3.1.7. és a 3.1.11-12. pályázattal kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget tettünk.
A projekt - módszert működtettük mindhárom óvodában. A Lánchíd utcai óvodában ebben az
évben is megrendeztük a bábversenyt és az OVI-napot, a Széchenyi sétányi óvodában helyet
adtunk a tehetségsegítő rendezvényeknek, óvónőink a Juharos kollégákkal együtt a Családi –
Mesenapon „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mesét állították színpadra.
40

A felsőoktatási gyakorlóhely funkciónak megfelelően óvodapedagógusok, pedagógiai
asszisztensek, szakmai gyakorlatának irányítását vállaltuk. 4 óvodapedagógus tett záróvizsgát.
A kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumával és
Szakközépiskolájával kötött együttműködési megállapodás keretében, januártól júniusig heti 1
alkalommal, a Széchenyi Sétányi Óvodában 13, a Lánchíd utcai óvodában 11 második
évfolyamos pedagógia szakos tanulót fogadtunk. Nyári 4 hetes a gyakorlatra a Széchenyi
Sétányi Óvodában 29 fő képzését vállaltunk.
A VTP pályázatokban vállalt kötelezettségeinket megvalósítottuk, a beszámolási és elszámolási
kötelezettségeinknek eleget tettünk:
„40 éves a Lánchíd Utcai Óvoda”
„Varázshegy Dramatizáló Fesztivál”
„Bábtalálkozó a Lánchíd utcán”
„Az óvodakert, mint az óvodai nevelés színtere”
„Fülemüle Fesztivál”
Alapítványaink működtetésével tárgyi feltételeinket gazdagítottuk.
Hagyományainknak megfelelően 2 remek hangulatú, színvonalas
tombolatárggyal fűszerezett Óvodabált szerveztünk 140 és 160 fővel.

műsorral,

sok

Kapcsolatrendszerünket ápoltuk.
Az iskolákkal együttműködési megállapodás szerint szerveztük a programokat. (projekt-napok,
közös műsorok, gyermekinformatika, óralátogatások, sportprogramok, pályázatokban való
részvétel, iskolai profil bemutatása, képességmérés)
A biztonsági ellenőrzések előírások szerint zajlottak. (tűzoltó készülékek, irányfény, udvari
játszótéri eszközök, műszaki eszközök állapotának ellenőrzése, dokumentálása
Szülői igény szerint megszerveztük és koordináltuk a fényképezést, biztosítást.
A jelenléti ívek naprakészen vezetettek.
Eseményterv megvalósítása
Az eseménytervben rögzített időszakos kirándulások, ünnepek, programok, családi, testületi és
városi rendezvények megvalósultak.
Az 50 éves Jubileumi Széchenyivárosi Fesztivál keretében a Széchenyi sétányi és Juhar utcai
óvodából 3-3, a Lánchíd utcai óvodából 2 csoport lépett fel zenés táncos produkciójával. A
főzőversenyen is részt vettünk, a bográcsos „Kotyvasztott lecsót” Széchenyi sétányi
kolléganőnk készítette el az egység számára. Elégedettséggel töltött el, hogy a fellépésben nem
érintett sétányi és juharos kollégák is megjelentek a programon. A programok szülők felé való
propagálásában is szerepet vállaltunk, a bábszínházi előadáson, kézműves foglalkozásokon,
szeretetvendégségen sok család részt vett. Júniusban részt vettem a Széchenyivárosi képviselő
testület ülésén, ahol a szeptemberi rendezvény várható programjait beszéltük meg. 9 csoport
fellépését vállaltam. Óvodásaink részt vesznek a megemlékezésen, lehetőségük lesz
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rajzpályázatokba bekapcsolódni „Nyári élményeim” és „Alkotás újrahasznosított anyagokból”
témákban. Új kezdeményezés, hogy a leendő óvodai csoportok 1-1 fát ültetnének.
Szülőkkel közös programjainkat nagy érdeklődés mellett megrendeztük.
A Széchenyi sétányon a Tarkabarka Fesztivált és a Juhar utcán a „Csuhéjj Családi- Napot”
közös táncházzal, családi tökfaragó versennyel, kézműves tevékenységekkel, ügyességi
versenyekkel és ugráló vár biztosításával színesítettük.
Népszerűek voltak a Lánchíd utcán az Adventi teadélutánok, kézműves foglalkozások. A
Karácsonyi vásár bevételéből a csoportos ajándékokat vettünk. A munkadélutánok a Széchenyi
sétányon is az értékalakítást és megőrzést, a csoportkohézió erősítését szolgálták.
Csoportos ünnepek kialakult hagyományok szerint zajlottak: A „Város napja” a nevezetességek
megismerésével, a Mese világnapja népmesék előadásával az Állatok világnapja Vadaskerti
látogatással, képgyűjtéssel, dramatikus és társas játékok játszásával, a Mikulás ünnepség
gyermeki- és óvónői dramatizálással, Mikulással, a Karácsony fenyődíszítéssel, ajándékkal,
süteménnyel, a Lánchídon gyermekműsorral.
A hagyományokat megtartva a Széchenyi sétányi és Juhar utcai óvoda alkalmazotti köre együtt,
ünnepelte a karácsonyt, versekkel, fuvolajátékkal, video-betétekkel, közös énekléssel, jó
kívánságokkal fűszerezett műsorral, vacsorával. A jövő évi szervezést Veres Dorina vállalta
magára.
A Lánchíd utcai óvoda alkalmazotti körét óvodásaik verses-dalos összeállítása, valamint a
szomszéd iskolába járó volt óvodások furulya-előadása köszöntötte.
Mindkét helyen a felelősök saját készítésű ajándékkal lepték meg kollégáikat
A Farsangot a Lánchídon szintenként biztosított programmal, a többi helyszínen szülőkkel
együtt csoportonként, a Március 15-ét testvércsoportokkal közösen ünnepeltünk, a Húsvétot
pedig a néphagyomány szerint locsolkodással.
A Széchenyi sétányi és Lánchíd utcai óvodások januártól a Juhar utcaiak márciustól vettek részt
az úszásoktatáson. A fél 8-as indulás megterhelő volt a szülők, gyerekek és óvónők számára is.
Kedvező változást jelentett az empatikusabb edzők személye.
Az anyák napját minden csoport aktuális időben megünnepelte, két csoportban az édesapákat
apák napján felköszöntötték. A Nyitnikék Otthonban a Lánchíd utcai óvodások adtak
szívmelengető műsort a nyugdíjasoknak.
Az Ovi-napon, Gyermeknapon, Tornaünnepélyen a családok többsége részt vett. A Lánchíd
utcai óvodában új színfoltként jelent meg Ovi-napon a szülők és gyermekek társastánc
bemutatója, amely nagy sikert aratott. A gyereknapi rendezvények színvonalát emelték a
változatos programok, a táncházi bemutatók, a kerékpáros show, a dobosok produkciója, az
óvónők kézműves tevékenységei, a Mosolybirodalom Alapítvány által biztosított lehetőségek,
a lovas kocsikázás, a rendőrautóval, mentőautóval való ismerkedés. A tornabemutatók ízléses
zeneválasztása, mozgásanyaga, a gyerekek élvezetes, motivált előadása az óvónők felkészítő
munkáját, kreativitását dicsérték. A vendéglátás megszervezésében, lebonyolításában a
technikai dolgozók nagy szerepet vállaltak.
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Búcsúzó évzáró műsoraink színvonalasak voltak. Egyre többen éltek a teljes személyiséget
fejlesztő dramatizálással, a csoportkohéziót erősítő látványos mozgásprodukciókkal.

A Juharos és Széchenyi sétányi csoportok családi nappal, családi kirándulással, a Lánchíd
utcaiak csoportkirándulással zárták az évet.
A családi programok megrendezése a Juhar utcai óvodában nagy jelentőségű, a pedagógiai,
közösségi, értékmegőrző jellege miatt, ezért a Csuhéj! Családi nap támogatása érdekében VTP
– pályázatot írtam, amely idén sem kapott kedvező elbírálást. Sajnos a tapasztalatai azt
bizonyítják, hogy a lakásóvoda kisebb közösségének célkitűzései (Gyereknap- Ovi nap,
Mozgáskotta módszer bevezetése) nem vetélkedhetnek a nagyobb létszámot érintő
fejlesztésekkel.

Belső kapcsolatok
Munkaközösségek
Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése a jó
gyakorlatok fenntartása.
Munkaközösségeinket működtettük. A projekt munkaközösség jó gyakorlatunk -, „A mesétől a
kompetenciákig”- fenntartását, a projekt-tervezés megvalósítását, a tanulási tartalmak innovatív
módszerekkel való átadásának megismerését szolgálta. A bemutatókon, szakmai
megbeszéléseken, előadásokon keresztül a gyakornokok, új kollégák képzése is megvalósult.
A bábtalálkozóra való felkészülés idén rendkívül sikeres volt, a mesék dramatikus feldolgozása,
látványelemei, zenei megoldásai terén sokat fejlődtek az érintett pedagógusok. A bábelőadások
rendezvényeink színvonalát emelték.
A mesedramatizálás munkaközösség idén is eredményesen működött. Célja a Családi Mesenap megvalósítása. Óvónőink a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét dolgozták fel. A
Kocsis Pál szakközépiskola dísztermében 2 teltházas előadást tartottunk a Széchenyi sétányi és
Juhar utcai gyerekek és szülők örömére. Nagy eredményként értékelem, hogy volt óvodás
családok is visszajárnak a rendezvényre, gyűjtik az előadásokról készült felvételeket. Óvónőink
a Bárányka Óvodában, az Arany János és Lánchíd utcai iskolában is vendégszerepeltek.

Két gyakornok óvónőnk, Veres Dorina és Tóth Anikó a Ferenczy Ida Óvoda Csigabiga Óvodája
által szervezett munkaközösségi foglalkozásokon vett részt, melyet az „Új és örökérvényű
pedagógiai módszerek” témakörben szerveztek.
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Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése
Megvalósult bemutatók, prezentációk:
Cél: A szervezett, belső továbbképzésekkel korszerű pedagógiai ismeretek, innovációk átadása,
a pedagógus kompetenciák fejlesztése, szemléletformálás. A tapasztalatcserével a feladatellátási helyek közötti együttműködés mélyítése, a szervezeti kultúra fejlesztése.
Megvalósult bemutatók és prezentációk:
Horváthné Halmai Ágnes projektoros kivetítés segítségével mutatta be 2 alkalommal fejlesztő
játék ötleteit. Segédletet adott a többszintű felhasználásra, a gyermekek eszközkészítésbe való
bevonására, a változatos, egyszerűen kivitelezhető technikai megoldásokra.
Tapodiné Kanyó Szilvia és Tóth Anikó a SportManó továbbképzéseken tanultakat osztotta meg
a kollégákkal, bemutatva a 6 sportág változatos eszközrendszerét valamint az előkészítő
gyakorlatok gyerekekkel való helyes módszertani kivitelezését. Lehetőséget adtak az eszközök
óvónők általi kipróbálására.
Podmaniczkyné Kőrös Ilona a drámajáték elméletét, módszertanát ismertette, illetve útmutatást
nyújtott a különböző játéktípusok projekt-tartalmakhoz való kapcsolásához.
Besnyő Gabriella bemutatójában a drámajáték gyakorlati megvalósításáról kaphattunk képet.
Sok új drámajátékkal ismertetetett meg bennünket, melynek leírását, szabályait is megosztotta
velünk.
A mozgáskotta módszert, az eszközök használatát videofilmen megtekintettük, az elméleti és
módszertani ajánlást pen-drive-on, a video-anyagot minden óvodapedagógus DVD-n
megkapta. A belső képzés haszna, hogy a Juhar utcai óvodapedagógusok is elkérték a
Széchenyi sétányról a meglévő készletet. Új készlet vásárlása továbbra is célkitűzésként
szerepel, sajnos VTP pályázatunk sikertelen volt.
Félévi értekezletünkre külső előadót, multiplikátort hívtam. Szebellédi Ildikó a játék és a
szabadjáték az óvodai nevelésben címmel 2 órás előadást tartott a nevelőtestületnek.
Szűcs Ildikó bemutatója keretében a mozgástevékenység szervezésének innovatív módszereibe
nyerhettünk bepillantást. A szakmai beszélgetésen a Boglárka-vitamintorna gazdag
eszközrendszerének gyakorlati felhasználásáról kaptunk tájékoztatót.
Gulyás Eszter foglalkozásán gyermekjóga gyakorlatokat ismerhettünk meg, majd szakmai
beszélgetés keretében az alkalmazási lehetőségeket vitattuk meg.
Kovácsné Virág Katalin kutyaterápiás foglakozása arról győzött meg bennünket, hogy a
változatos feladatokkal sokoldalú személyiségfejlesztést, eredményes hátránykompenzációt
valósíthatunk meg. Hallássérült, súlyos tanulási nehézséggel küzdő, BTMN-es, félénk
óvodásait is sikerült bevonnia a tanulási folyamatba. Dr. Juharos Ágota a módszer ismertetése
mellett a továbbképzési lehetőségeket is megosztotta velünk. 2 főnek ingyenes részvételt
ajánlott fel. 1 óvodapedagógus a második félévben már el is végezte a tanfolyamot.
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Bertleff Angelika a zenei tehetségek fejlesztése témában tartott bemutatót. Zene- Ovi
foglalkozásán a ritmusfejlesztés sokoldalú megközelítésére láthattunk új feladatokat, korszerű
módszereket, eszközöket, hangszereket. A szakmai konzultáción a zenei kreativitás
fejlesztésének gazdag tárházából nyújtottam ízelítőt.
A minősítési eljárásra való felkészítésbe Podmaniczkyné Kőrös Ilonát és Tóthné Kiss Editet
vontam be, akik a portfólióíráshoz, PPT-készítéshez nyújtottak segítséget.
Besnyő Gabriella a környezettudatosságra nevelés lehetőségeiről, módszereiről tartott
meggyőző előadást.
Az önértékelés tapasztalatait az önértékeltekkel együtt elemeztük.
Az élelmiszerbiztonsági kézikönyv, a HACCP elvárások szerinti működés, a törvényi
szabályozások ismertetése valamint a technikai dolgozók számonkérése Murányi Szabolcs
részvételével valósult meg.

Megvalósult képzések
2019. 08. 31-ig mindenki eleget tett 120 órás továbbképzési kötelezettségének, illetve kora
miatt mentesült a kötelezettség alól. Az éves továbbképzési lehetőségek kiaknázásában a
portfóliót írók és a ciklusban továbbképzésre kötelezettek élveztek előnyt.
Megvalósult továbbképzések:
Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés: Kovács Szilvia
3. 4. félév - szakvizsga
Sportmanó az Óvodában: Tapodiné Kanyó Szilvia, Hajas Henrietta, Tóth Anikó - 20 órás
2018.09.29.
Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és megoldására: Kovács Szilvia -60 órás2018.10.19-11. 11
Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában, a fejlesztés
beépítése a pedagógiai programba: Tapodiné Kanyó Szilvia, Vinczéné Földesi Izabella - 30
órás
A kutya, mint segédtanár: Molitórisz Csilla -30 órás
Munkavédelmi képviselők alapképzése: Besnyő Gabriella-2018.11.27-28
Ideton - bevonódást segítő tréning: Besnyő Gabriella, Tóth Anikó 2019.06.06 és 06.13.
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Digitális szakadék csökkentése továbbképzésre a három feladat-ellátási helyről 30 dolgozó
jelentkezett. A képzés 2 csoportban a nyár folyamán megvalósul. A 3. csoport képzése őszre
várható.
Lukácsné Vajda Enikő jelezte, hogy a Sindelar módszer alkalmazása önköltséges
továbbképzésre szeretne jelentkezni, valamint a fenti képzésben 60 órát kíván megszerezni.
Mentesültek a továbbképzési kötelezettség alól: Ábrahám Istvánné, Dóczi Katalin, Fabó
Györgyné, Gaál Györgyné, Geredy Emilné, Hájer Sándorné, Horváth Sándorné, Horváthné
Halmai Ágnes, Kisné Bíró Jolán, Ruszkainé Mészáros Irén, Sáriné Czakó Erzsébet, Szabó
Istvánné.
A jövő évi belső tudásátadást a digitális ismeretek pedagógiai felhasználása, a mozgásterápia,
hátránykompenzáció és a környezetvédelem területeire érdemes építeni.
Mivel a következő nevelési évben már nyugdíjazás előtti felmentési időmet töltöm, szeretném
megragadni az alkalmat, hogy intézményvezetőmnek, a helyetteseknek, valamint kollégáimnak
köszönetet mondjak segítő támogatásukért, együttműködésükért. Ezt a támogatást az utánam
következő helyettesnek én is megadom.
Kecskemét, 2019. június 15.

Szabó Istvánné
Intézményvezető-helyettes
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14 Munkaközösségek értékelése
Óvodaiskola munkaközösség
Kálmán Lajos Óvoda feladat-ellátási helyein dolgozó óvodapedagógusok munkaközösség
tagjai: Kocsis Gábor, Glajné Hodoniczki Anikó, Hegedűs Melinda, Kovácsné Ferencz
Gabriella, Kovács Katalin, Kőváriné Kis Katalin, Piszár Andrea, Seremetné Fekete Katalin,
Sike Róbertné, Szabó Zoltánné, Szórád Károlyné
Két bemutató foglalkozást láthattunk ebben a nevelési évben:
Pajtás utcai feladat-ellátási helyen 2018. november 15-én, melyet Mohácsi Domokos Tímea
vezetett. Egy testnevelés foglalkozást láthattunk.
Egyetértés utcai feladat-ellátási hely 2018. december 05-én, melyet Seremetné Fekete Katalin
óvodapedagógus vezetett. Egy Mikulásváró komplex délelőttöt láthattunk, játékos önértékelő
beszélgetéssel lezárva.
A Vásárhelyi Pál Általános Iskola meghívására 2018 őszén Riklik Ildikó és Tóthné Mátyus
Mónika szaktanácsadók előadását hallhattuk a DIFER felméréssel kapcsolatban. Mind
elméleti, mind gyakorlati tudást, tapasztalatokat osztottak meg. Mindenképpen ajánlják, hogy
továbbra is mérjük fel a gyermekeket a rövid DIFER segítségével. Amelyik területen
problémát észlelünk ott a hosszú DIFER valamennyi feladatát érdemes elvégeztetni a
gyermekkel. Fő javaslatuk pedig az volt, hogy érdemes már középső csoportban elvégezni a
rövid DIFER felmérést, hogy a fejlesztésre szoruló gyermekek még időben megkaphassák a
szükséges fejlesztéseket, így segítve őket az iskolára való felkészülésben. Ezt természetesen
minden óvoda nevelőtestülete maga dönti el.
A kollégák érdeklődési körüknek megfelelő továbbképzéseken vettek részt. Belső
tudásátadás keretein belül megosztották velünk az ott hallottakat.
Az óvoda pszichológusával együttműködve próbáltuk megkönnyíteni a nehezen megnyíló,
gátlásos gyermekek mindennapjait. A fejlesztő pedagógussal és gyógypedagógussal
együttműködve pedig igyekeztünk elérni, hogy ebben a nevelési évben is elérjenek a
gyermekek fejlődőképességük optimális fokára.

47

Szülőkkel való együttműködés lehetőséget adott arra, hogy segítségnyújtást biztosítsunk a
gyermekeknek akár korai fejlesztő torna TSMT ill. fejlesztő csoportokban való részvétel
elindításával.
Óvodaiskola osztályból rendszeresen jártak fel a tanulók ebéd utáni meseolvasásra vagy
versmondásra. A kicsik felnézhettek rájuk, motiválódhattak a mese, vers szeretete iránt és az
olvasás, olvasni tudás varázsa iránt.

Kecskemét, 2019. május 31.

Sike Róbertné
munkaközösség-vezető

Környezeti nevelés munkaközösség
Munkaközösségi tagok: az év folyamán változás történt, Putnokiné Hevér-Szabó Mária és
Farkasné Szabó Jolán nyugdíjba vonulása után Illés Evelin és Máté Rita
lettek az új tagok.

2018. szeptemberében alakult új munkaközösség a tagok egyetértése alapján elfogadta a kitűzött
célokat és feladatokat. Ezek alapján havi lebontásban tevékenységi tervet készítettünk.
Minden hónapba egy adott témakör kiemelése volt a feladat, amelyet az óvónők azután saját
csoportjaikban különböző tevékenységek, játékok által dolgoztak ki. A következő megbeszélésen
megosztottuk tapasztalatainkat, és közre adtuk a sikeresebb játékokat, eszközöket. A megbeszélések
második felében a következő témakör lehetőségeire tettünk javaslatokat.
Az l. félévben nagyon jól működött a munkaközösség, azonban januártól az óvoda felújítási munkák
miatt egyre kevesebb lehetőségünk maradt értekezletet tartani. A megváltozott helyzetben csak a
legszükségesebb feladatokra koncentráltunk. Ennek ellenére mégis sikeres városi ill. óvodai szintű
rendezvényeket szerveztünk.
Két kolléganő házi bemutató foglalkozásakor az őszi és a téli játékok gyűjteményeiből kaptunk
példákat. Mindketten körültekintően, megfelelő szakmai színvonalon készítették el írásbeli
tervezeteiket, amelyeket aztán közre adtak a munkaközösség tagjainak.
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Munkaközösségi vezetőként igyekeztem koordinálni a csoportokban folyó környezeti nevelés napi
szintű tevékenységeit. Egy-egy jó ötletet sokszor vittem át megismertetni másik csoportba is.
A szeptemberben tartott Mihály napi vásárunk és a februárban megrendezett Kálmán Lajos Népdal
Találkozó előtt a gyerekek megismerkedhettek különböző néphagyományú értékekkel. Ők maguk is
készítettek olyan tárgyakat, amelyek népi ihletésűek voltak. Bővült ismeretanyaguk, mélyült
identitástudatuk. Óvodapedagógusaink igen motiváltak voltak, módszertani kultúrájuk széles körben
fejlődött fejkészülésük során. Sikeres kiállításokat tudtunk szervezni.
Év elején a nagycsoportosok kihasználva helyi adottságunkat a KRESZ parkot, a közlekedés
témakörében tettek szert nagy jártasságra. A hajtási igazolványok megszerzése komoly ismereteket,
helyes közlekedési magatartást igényelt tőlük.
Év végén szintén a nagyok, játékos Kaland-túrán vettek részt a Föld napja alkalmából Itt adtak számot
játékos keretek között azokról az ismeretekről, amelyeket év közben kiemelt figyelemmel
közvetítettünk nekik a környezettudatos életvitel megalapozása érdekében.
Terveink között szerepelt a külső világ tevékeny megismerése éves tervének felülvizsgálata és
korcsoportonkénti átszerkesztése az aktualitások beemelésével annak érdekében, hogy a témakörök
tágabb értelmezése és feldolgozásuk nagyobb módszertani szabadságot tudjon biztosítani.
Erre sajnos nem került sor, bár a megvalósítás érdekében többször beszélgettünk már róla.
Véleményem szerint egy-egy háló projekt szerkesztése a négy évszak jegyében megfelelő forma
lenne rá.
Első évünk a nehézségek ellenére igen tartalmas volt. A tagok hozzáállása a szakmai munkákat
illetően pozitív, szívesen vesznek részt a munkaközösségi teendőkben.

2019. június 12.
Fodorné Hunyadi Erika
munkaközösségvezető
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15 Fejlesztőpedagógusok értékelése
Szabó Zoltánné fejlesztőpedagógus beszámolója
Öt feladatellátási helyről: Kálmán Lajos Óvoda:
Egyetértés Utcai Óvodájából (11),
Tündérkert Óvodájából (5),
Pajtás Utcai Óvodájából (12),
Kossuth Utcai Óvodájából (5),
Boróka Utcai Óvodájából (5);
összesen 38 gyermek járt hozzám fejlesztő foglalkozásra.
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatai alapján a BTMN-es gyermekek
száma folyamatosan változott a nevelési évben, a vizsgálatok függvényében illetve
óvodaváltás miatt.

Óvoda
neve:

Egyetértés
u.
Bíró L. u.
Pajtás u.
Kossuth u.
Boróka u.

1.
2.
félév félév

Kontrol
vizsgálat
utáni
státusza
megszűnt

SNI-re
továbbküldve,
SNI
státuszt
kapott

Fejlesztése
folytatódik

Iskolába
megy

Óvodaváltás

11

10

0

1

1

9

0

0
7
4
3

5
13
5
4

0
1
0
0

0
2
0
1

4
5
1
0

0
7
3
3

1
1
0
0

A gyerekek csoportokba osztásánál segítségemre voltak az adott csoportban dolgozó óvónők,
a logopédus és a Pedagógiai Szakszolgálat által előírt fejlesztési irányok.
A fejlesztő foglalkozások a következő területek szerint oszlottak meg:
Testi érettség, motoros képességek
 Fizikális adatok, mozgásfejlettség, testséma ismerete, oldaliság
 Motoros képességek
Értelmi képességek
 A gyermek érdeklődése
 Érzékelés, észlelés
 Emlékezet
 Figyelem
 Képzelet
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Gondolkodás
Számolási képességek

Érzelmi-akarati képességek
 Érzelem
 Akarat
Szociális képességek
 Önismeret, énkép, önérvényesülés
 Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony
 Társas kapcsolatok
 Tevékenységhez való viszony a szervezett tevékenység esetén
Anyanyelvi képességek
 Beszéd
 Beszédértés
 Kifejezőképesség
 Kommunikációs kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képességek
Heti 2 órában, egyszerre 3-4 gyermekkel foglalkoztam egy időben, a foglalkozások
időtartama 35-45 perces volt. Ettől eltért, ha valaki lemaradást mutatott vagy intenzívebb,
több odafigyelést igényelt, ezek a gyerekek egyéni fejlesztésben részesültek. Ez a
beszédészlelés, beszédértés, akusztikus figyelem és emlékezet területén történt.
A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően választottam ki a játékok- feladatok
nehézségi fokát. A foglalkozások minden esetben játékosak, változatosak voltak az udvaron,
tornateremben, a fejlesztő szobában az asztalnál, szőnyegen. Sok játékkal, munkalappal,
magam készített fejlesztő eszközzel dolgoztam, ötleteket kerestem az interneten.
Felhasználtam a Játékosan Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez című könyvet, és
minden hétre konkrét tervet készítettem az adott fejlesztési területekre lebontva.
Év végén a gyerekek kontroll vizsgálatával és egy összefoglaló, felidéző beszélgetéssel
zárultak a foglalkozások, mely mindnyájunk közös munkájának mérhető eredményességét,
sikerét mutatta. Ezekkel a teljesítményekkel meg voltam elégedve, mivel kivétel nélkül
mindenkinél jól látható volt a fejlődés.
Fejlesztői munkám során nagy hangsúlyt fektettem a szülőkkel való együttműködés és
kommunikáció sikerességébe. Már az első szülőértekezleten bemutattak az óvó nénik a
szülőknek, így már ismerősként meg tudtak szólítani. Az év megkezdése és a második félév
eleji vizsgálóeljárás értékelésének befejezésével, szülői konzultációt, fogadó órát tartottam,
ahol megbeszéltük a gyermek elért eredményét, előremenetelét. Itt szintén erősíteni próbáltam
a közös munka hatékonyságát, a szülői felelősség fontosságát hangsúlyozva. Sajnos meg kell
állapítanom, hogy tavalyhoz képest még kevesebb volt a gyerekek fejlődése iránti érdeklődés.
Ezen próbálok a jövőben pozitív irányba változtatni.
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Az év során továbbképzéseken, konzultációkon, szakmai munkaközösségi összejöveteleken
vettem részt, ahol tovább fejlesztettem tudásom, amit a mindennapi munkámba beépítek.
A csoportokban dolgozó kollégákkal állandó kapcsolatban állok. Igyekszem
alkalmazkodni a csoport életéhez, programjaihoz, rugalmasan kezelve, a foglalkozásokra járó
gyermekek időbeosztását. Az iskolaérettségi vizsgálatokat megelőzően, többször egyeztettem
az óvó nőkkel, elmondtam véleményem, tapasztalatom, az általam vizsgált vagy a Pedagógiai
Szakszolgálathoz egyéb okok miatt utalt, hozzám járó gyermekekről Az óvodai
pszichológussal, logopédussal és más óvodák fejlesztőivel is rendszeres a kapcsolatom.
Sikeres évet zártam le, az általam tervezett célok, feladatok eredményesen zárultak. A
gyermekek örömmel jártak a foglalkozásaimra, fejlődésük jól nyomon követhetőek voltak. A
szülőktől és a kollégáktól pozitív véleményeket kaptam vissza a munkámmal kapcsolatban.

Kecskemét, 2019.06.09.
Szabó Zoltán Róbertné
fejlesztőpedagógus

Lukácsné Vajda Enikő fejlesztőpedagógus beszámolója
A 2018/ 19-es tanévben 6 intézményben láttam el a sajátos nevelési igényű, és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. Igyekeztem a szakmai
protokoll elvárásai szerint dolgozni.

Komplex teszttel mértem a gyerekek képességbeli fejlődését, illetve elmaradásait,
handicapjait. Fejlesztések során alkalmaztam a speciális pedagógia módszereit, és a
pedagógus attitűdöket.
Differenciáltam az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése során.
Az általam látogatott intézményekben Kulcsár módszerrel mozgásterápiát is végeztem.
Néhány helyre én vittem magammal a gördeszkát. Sok éves tapasztalatom alapján mondom,
hogy a mozgásterápiával párhuzamosan végzett kognitív fejlesztés eredményesebb.
Pedagógusokkal, szülőkkel rendszeresen konzultáltam a gyermekekről, év elején a szülői
értekezleteken beszéltem a fejlesztő munka fontosságáról. Félévkor power pointos
bemutatóval összekötött iskolaérettségi szülői értekezletet tartottam.
A tankerületi, és a Megyei Pedagógiai szakszolgálatokkal rendszeres, és nagyon jó
kapcsolatot ápolok.
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Ebben a nevelési évben 2 alkalommal vehettem részt szakmai továbbképzésen, ahol értékes
szakmai tapasztalatokat oszthattunk meg egymás között.
2018/19-s tanévben 25 SNI gyermeket, és 6 BTMN-es gyermeket láttam el.
2019/ 20-s tanévben kontrollra váró gyermekek felülvizsgálatát megkértük.

16 Óvodapszichológus értékelése
Jóllehet idén a negyedik évemet zárom a Kálmán Lajos Óvoda pszichológusaként, ez az
első olyan év, amikor teljes egészében az óvodában tudtam lenni: teljes állásban, és úgy, hogy
közben nem kellett kötelező továbbképzésre járni. Ez nem annyira az elvégzett szakmai
munkámban mutatkozott meg, sokkal inkább az óvodai életben való részvételemben volt tetten
érhető. Idén jutott elég idő és energia a közösségi programokba való bekapcsolódásra, azok
előkészítésében, háttérmunkálataiban, szervezésében és megvalósításában való segédkezésre.
Az óvodapszichológusi munka szakmai protokollja előírja, hogy az intézményben
dolgozó pszichológus munkáját különböző kliensekkel: gyerekek, szülők, pedagógusok, és
különböző formában: egyénileg és csoportosan végzi. A nevelési év során ennek megfelelően:











szülőkonzultációkat tartottam a szülők által hozott témák mentén,
szülői értekezleteken az óvodás korú gyerekek igényeiről, az óvodapszichológusi
munkáról, illetve a bántalmazásról, elhanyagolásról és veszélyeztetésről tartottam
tájékoztatót,
gyermekcsoportokat szerveztem
o a beilleszkedési nehézségek csökkentése érdekében
o indulatkezelési problémákkal küzdő gyermekek számára
o relaxációs mese technikával
o énerősítő, szorongáscsökkentő mesékkel,
gyerekekkel foglalkoztam kétszemélyes helyzetben nehezebben körülhatárolható
problémák jelentkezése esetén,
óvodapedagógusokkal konzultáltam az átlagostól eltérő gyerekek kapcsán,
a nevelőtestület számára előadást tartottam a stresszkezelés lehetőségeiről és a pozitív
szemlélet jelentőségéről, csapatépítő foglalkozást szerveztem, felhívtam a pedagógusok
figyelmét a bántalmazás, elhanyagolás és veszélyeztetés problematikájára és hatásaira,
látogattam a csoportokat a problémás esetek megismerésének érdekében.

A pszichológus szakma folyamatos fejlődést, önképzést követel. Az év során számos
továbbképzésen, előadáson, konferencián vettem részt. Ezek egy része saját munkámban
hasznosítható (a teljesség igénye nélkül: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia,
Meseterápia, Kid’s Skills, Multimodális terápia), másik része az óvodapedagógusok
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munkájához köthető (Testvérsorrend hatásai, Szenvedélybeteg családok elfeledett gyermekei,
Gyermekek jogai és gyermekvédelem, Kíváncsi láda – óvodai tehetségazonosítás, Mesék a
szociális fejlesztés szolgálatában, Kötődési problémák nevelőszülős családban, Nevelni vagy
növelni, Szabadság és korlátok a gyermeknevelésben). A jövőre vonatkozó terveim között
szerepel az ezeken szerzett tudásanyag megfelelő keretek között történő átadása a nevelőtestület
számára. Az ezzel kapcsolatos vezetőségi egyeztetések már folyamatban vannak.
Az óvodán kívül rendszeresen részt vettem a Pedagógiai szakszolgálat által szervezett
óvoda- és iskolapszichológusi team megbeszéléseken és rendezvényeken (Autizmus nap,
találkozás a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársaival). A nevelési év kezdetén a Szegedi Egyetem végzős pszichológus
hallgatójának, Szalkai Annának a szakmai gyakorlatát vezettem. Ő azóta a Corvina Óvoda
pszichológusaként dolgozik.
Jóllehet idén a negyedik évemet zárom a Kálmán Lajos Óvoda pszichológusaként, ez az
első olyan év, amikor teljes egészében az óvodában tudtam lenni: teljes állásban, és úgy, hogy
közben nem kellett kötelező továbbképzésre járni. Ez nem annyira az elvégzett szakmai
munkámban mutatkozott meg, sokkal inkább az óvodai életben való részvételemben volt tetten
érhető. Idén jutott elég idő és energia a közösségi programokba való bekapcsolódásra, azok
előkészítésében, háttérmunkálataiban, szervezésében és megvalósításában való segédkezésre.
Az óvodapszichológusi munka szakmai protokollja előírja, hogy az intézményben
dolgozó pszichológus munkáját különböző kliensekkel: gyerekek, szülők, pedagógusok, és
különböző formában: egyénileg és csoportosan végzi. A nevelési év során ennek megfelelően:











szülőkonzultációkat tartottam a szülők által hozott témák mentén,
szülői értekezleteken az óvodás korú gyerekek igényeiről, az óvodapszichológusi
munkáról, illetve a bántalmazásról, elhanyagolásról és veszélyeztetésről tartottam
tájékoztatót,
gyermekcsoportokat szerveztem
o a beilleszkedési nehézségek csökkentése érdekében
o indulatkezelési problémákkal küzdő gyermekek számára
o relaxációs mese technikával
o énerősítő, szorongáscsökkentő mesékkel,
gyerekekkel foglalkoztam kétszemélyes helyzetben nehezebben körülhatárolható
problémák jelentkezése esetén,
óvodapedagógusokkal konzultáltam az átlagostól eltérő gyerekek kapcsán,
a nevelőtestület számára előadást tartottam a stresszkezelés lehetőségeiről és a pozitív
szemlélet jelentőségéről, csapatépítő foglalkozást szerveztem, felhívtam a pedagógusok
figyelmét a bántalmazás, elhanyagolás és veszélyeztetés problematikájára és hatásaira,
látogattam a csoportokat a problémás esetek megismerésének érdekében.

A pszichológus szakma folyamatos fejlődést, önképzést követel. Az év során számos
továbbképzésen, előadáson, konferencián vettem részt. Ezek egy része saját munkámban
hasznosítható (a teljesség igénye nélkül: Integratív játékdiagnosztika és játékterápia,
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Meseterápia, Kid’s Skills, Multimodális terápia), másik része az óvodapedagógusok
munkájához köthető (Testvérsorrend hatásai, Szenvedélybeteg családok elfeledett gyermekei,
Gyermekek jogai és gyermekvédelem, Kíváncsi láda – óvodai tehetségazonosítás, Mesék a
szociális fejlesztés szolgálatában, Kötődési problémák nevelőszülős családban, Nevelni vagy
növelni, Szabadság és korlátok a gyermeknevelésben). A jövőre vonatkozó terveim között
szerepel az ezeken szerzett tudásanyag megfelelő keretek között történő átadása a nevelőtestület
számára. Az ezzel kapcsolatos vezetőségi egyeztetések már folyamatban vannak.
Az óvodán kívül rendszeresen részt vettem a Pedagógiai szakszolgálat által szervezett
óvoda- és iskolapszichológusi team megbeszéléseken és rendezvényeken (Autizmus nap,
találkozás a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársaival). A nevelési év kezdetén a Szegedi Egyetem végzős pszichológus
hallgatójának, Szalkai Annának a szakmai gyakorlatát vezettem. Ő azóta a Corvina Óvoda
pszichológusaként dolgozik.
Kecskemét, 2019. június 27.

Hegedűs Melinda
óvodapszichológus

17 Összegzés
Vezetői munkám során döntéseimben a gyermekek érdekeit helyeztem előtérbe, amely
nyugodt, boldog személyiségük kibontakozását biztosította. Továbbra is kiemelt szerepe van a
családi nevelésnek. Intézményvezetőként célomat teljesítettem, mert az intézménybe járó
gyermekek, a gyermekek szülei és az óvoda dolgozói magukénak érezték az intézményt,
teljesítettük a Fenntartó és a közvetlen környezet elvárásait – minőséget nyújtottunk. Az
intézményi tanfelügyeleti eljárás eredménye is igazolta az intézmény magas színvonalú nevelő
munkáját.
Kecskemét, 2018. június 29.

Kőváriné Kis Katalin
intézményvezető
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18 Mellékletek
18.1 Jegyzőkönyvek
18.2 Baleseti jegyzőkönyvek
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