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Óvodavezetői éves beszámolómat az „Önértékelési kézikönyv” óvodák számára, a 4.3.3. 

fejezete alapján („Az intézmény önértékelése”) készítem el, ezzel is készülve az 

intézmény vezetői és intézményi tanfelügyeletre, az ötévente kötelezően előirt 

intézményi önértékelésre. 

 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 

Az intézmény vezetése belső és külső partnerei bevonásával alkotja meg az intézmény 

stratégiai és operatív terveit. A stratégiai tervezésünk eredménye a minisztérium által 

akkreditált „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program alapján adaptált 

pedagógiai programunk, amely rögzíti a célokat, alapelveket, amelyek befolyásolják az 

intézmény pedagógiai folyamatait. 

A terület értékelése során elsősorban a pedagógiai programban, valamint a munkatervben 

megtalálható célok elérését biztosító pedagógiai folyamatokat (tervezési, megvalósítási, 

ellenőrzési és értékelési), annak tudatosságát, az eredményeknek megfelelő szükséges 

korrekciók elvégzésének hatásosságát kell vizsgálnunk. 

 

1.1 Tervezés 

Óvodánkban az intézményi dokumentumok összhangban állnak egymással, egymásra 

épülnek. A tartalmi munkánkat meghatározó stratégiai terv, alapdokumentum az 

óvodánk pedagógiai programja, mely kiindulópontja intézményünk többi 

dokumentumának. A stratégiai terveket az éves munkatervben bontjuk le operatív 

feladatokra. 

Az óvodai éves munkatervünk határozza meg az óvodai nevelési év rendjét, kiemelt 

nevelési feladatokat. A munkatervet az óvodavezető készíti el, a munkaközösség, 

nevelőtestületi tagok javaslata alapján, amit nevelőtestület hagy jóvá és erről 

jegyzőkönyvet is készítünk. 

Az értekezleteken, (nevelőtestületi, munkaközösségi, BECS, tehetséggondozó team) 

számba vettük a munkatervben megfogalmazott soron következő feladatainkat. Az 

elvégzett feladatokról, eseményekről szóban vagy írásban (csoportnapló, 

tehetséggondozó műhelynapló, munkaközösség vezetői, gyermekvédelmi felelős éves 

beszámolói) számoltak be az érintett kollégák. 
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Az éves munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük az előző évi eredményeket, 

vezetői programban megfogalmazott célokat, a szakmai munkaközösség, BECS által 

végzett értékelés nyomán feltárt hiányosságok korrekcióját elvégeztük. 

Az éves munkaterv előkészítésénél a tervezés alulról építkezően történt: a szakmai 

munkaközösség, BECS tagok, nevelőtestület tagjainak közvetítésével, valamint az 

intézményvezetői célok figyelembevételével lettek meghatározva a feladatok. A 

végrehajtás a téma elméleti és gyakorlati feladatainak közös feldolgozásával valósult 

meg. 

 

1.2 Megvalósítás 

Terveink megvalósítása az éves munkaterv alapján történt, mely cél, 

feladatrendszerének meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai 

Programunkat, vezetői pályázat stratégiáját, továbbképzési tervünket, 

munkaközösség, az éves önértékelés terveit. A megvalósítás a közösség minden 

tagjának bevonásával történt. 

Az éves terv cél-feladatrendszerének meghatározása minden esetben az előző év 

eredményeire épülnek. 

Az óvodapedagógusok által vezetett elektronikus naplóban a tervezés során 

megjelennek a Pedagógiai Program belső elvárásai, „Gyermektükör” mérések alapján a 

csoport fejlesztési céljai, fenntartható fejlődés elemei.  

 

1.3  Ellenőrzés 

Az éves munkaterv és a BECS munkaterve alapján lett meghatározva az ellenőrzés 

eljárás módja, szempontjai, ütemezése. Az intézményvezető, a helyettes, művészeti 

munkaközösség-vezető, tervszerűen és alkalomszerűen ellenőriztek. Az ellenőrzés a 

működés valamennyi területét érintette.  

 

1.3.1. Az ellenőrzés módszerei: 

 dokumentumelemzés, 

 gyakorlati munka megfigyelése, 

 elemző, értékelő beszélgetés, 

 önértékelés – reflexió, 

 megfigyelés, 
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 balesetmentes udvar, játékeszközök átvizsgálása, 

 gyermeki produktumok nyomon követése, 

 szülői vélemények meghallgatása. 

 

Az ellenőrzés területei: 

 csoportnaplók, 

 mulasztási naplók, 

 előjegyzési naplók, 

 „Gyermektükör” - gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok 

 adatkezelési nyilatkozatok 

 játszótéri felülvizsgálat dokumentumai, 

 tűz-, munkavédelemi naplók, 

 HACCP rendszer dokumentumai, 

 pedagógiai munka, napi gyakorlat. 

 

1.3.2. Tapasztalatok az ellenőrzés  során 

Az intézményvezetői, ellenőrzés során fontos szempont volt, hogy a dokumentumok 

vezetése az elvárásoknak megfelelően történjen. A csoportlátogatások megállapításai 

alapján elmondható, hogy minden óvodapedagógus az intézmény Pedagógiai 

Programjának megfelelően végezte munkáját. A nevelés igényes szakmai 

színvonalon folyt, a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva. A 

csoportok szokás – szabályrendszere átgondolt, tudatosságot tükröz. 

A látogatások betervezésénél kiemelt szempont volt az óvodapedagógusok 

önértékelésének szakmai segítése. Általános megállapításunk, hogy a csoportban 

végzett gyakorlati tevékenységek, a gyermekek játékos ismeretszerzésének 

támogatása megfelelő módon, legtöbb esetben  magas szakmai színvonalon történik. 

Fejlődést mutat: 

- a pedagógusok önreflexiója, önértékelése 

Fejlesztendő terület: továbbra is a dokumentumok pontos, napra kész vezetése.  

1.4. Értékelés 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt folyamatosan vezetik az 

óvodapedagógusok, mely tartalmazza a gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődésük ütemét. 
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Fogadó órák alkalmával lehetőséget adtak az óvodapedagógusok a szülőknek a 

négyszemközti beszélgetésekre . 

Intézményi szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának 

megismerését, megfigyeléses módszer segítségével végeztük. A kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátásában az óvodapedagógusok mellett több szakember 

együttesen vett részt, mind a tehetségek, mind a sajátos nevelésű igényű gyermekek 

esetében.  

1.5. Korrekció 

Az ellenőrzés tapasztalatai segítik a fejlődésünket, láttatja erősségeinket, esetleges 

fejlesztendő területeket, mely alapján a következő nevelési évünk feladatait 

felépíthetjük. A tapasztalatok az éves értékelésekben lettek rögzítve, mely alapján a 

következő év munkatervei elkészülnek, így megkezdődhet a szükséges változások 

végrehajtása. 

 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

Az intézményünk egyik legfontosabb feladata a nevelési, tanulási – tanítási folyamat során 

a személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültünk a személyre 

szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére, 

a HH, HHH-s gyermekekre történő odafigyelésre, és a tehetségek fejlesztésére, 

gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az 

intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével 

összhangban valósult meg.    Sajnos ebben a nevelési évben is érezhető volt a (pandémia 

miatt) a gyermekek felé áramló környezeti feszültségek hatása, mindenki belefáradt ebbe a 

helyzetbe. Az óvodai dolgozók részéről nagyfokú empátiára és toleranciára, napi 

információk átadásra, tudatos, átgondolt tervező és szervező munkára volt szükség a szülői 

elégedettség fenntartása végett. 

Fontossá vált idén a nevelő-, alkalmazotti közösség formálása, tudatos együttműködésének 

fejlesztése, melyet sokszor felülírt a járvány. Sajnos az „érzelmi közösségi élet” területén 

nehezített, feszültségekkel teli évet zártunk. 

2.1. Személyiségfejlesztés 

Óvodáinkban az újonnan belépő gyermekeknél a szülők által kitöltött anamnézist 

minden szülőtől beszereztük. A bemeneti mérések a „Gyermektükör”-ben rögzítésre 

kerültek. A beszoktatás tapasztalatait az óvodapedagógusok időben rögzítették. Fontos 
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a gyermek önmagához viszonyított fejlődése, s erről a szülők korrekt tájékoztatása. 

Az intézményben kiemelt szerep jut a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének. 

Folyamatos az együttműködés mind az óraadó gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, 

fejlesztőkkel, konduktorokkal, a Pedagógiai Szakszolgálattal. A szoros 

együttműködésnek köszönhetően – óvodapedagógus – speciális szakemberek – szülők – 

sokat fejlődtek a gyerekek.  

2.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

Ebben a nevelési évben év végéig 12 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását 

biztosítottuk. A csoportok kialakításánál a törvény értelmében 2 főként – 8 gyereket, 3 

főként – 4 gyereket vettünk figyelembe. 

Megbízással (Esély Pedagógiai Központ) 3 szakember, végzettségüknek megfelelően, 

komplex gyógypedagógiai fejlesztést, logopédiai ellátást, mozgásfejlesztést 

végzett.  

A fejlesztési órák heti gyakorlata a következőképpen oszlott meg: 

 Logopédia: 3 óra/hét 

 TSMT/SZIT: 2 óra/hét 

 Gyógypedagógia: 5 óra/hét 

A szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről folyamatosan megtörtént. A fél évente 

írásban készülő egyéni értékeléseket a szakemberek elkészítették a szülők és az óvodánk 

részére átadásra került. A fejlesztő foglalkozások rendszeresen meg voltak tartva, 

kivéve, ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, illetve, ha a fejlesztő pedagógus 

táppénzen volt. 

Az SNI gyermekek között van olyan, aki év közben kapta meg a státuszt, ezért a 

statisztikában, normatívában nem tudtuk szerepeltetni. 

A fejlődés elérése érdekében a fejlesztők folyamatosan konzultálnak az 

óvodapedagógusokkal.  

2.3. Beilleszkedési Tanulási Magatartási nehézséggel küzdő gyermekek  

Nevelési év végére 37 gyermek rendelkezik - BTMN-es szakvéleménnyel. A BTMN-es 

gyermekekkel utazó fejlesztő pedagógus foglalkozott heti 1, esetenként heti 2 órában és 

mellette külön egyéni fejlesztéseket kaptak heti rendszerességgel a csoport 

óvodapedagógusaitól, mely fejlesztések a „Gyermektükörben” rögzítésre kerültek. 
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2.4. HH – HHH – védelembe vett gyermekek - hátránykompenzáció 

A hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekinti a nevelőtestületünk. Fontosnak 

tartottuk a prevenciót, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és 

minél hatékonyabb kezelését, súlyossá válásuk megelőzését. Folyamatos az 

együttműködés a Család – és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Békés Megyei 

Kormányhivatal Gyámhatóság munkatársaival, valamint a Családok Átmeneti 

Otthonával. Gyermekvédelmi felelős koordinálja a feladatok végrehajtását. Fontos 

szerepük van az információk továbbításában, az érintett családok életkörülményeinek 

figyelemmel kisérésében.  

Az esetmegbeszélések aktív részesei az óvodapedagógusok.     Egyes esetekben a teljes 

jelzőrendszeri apparátus (védőnő, óvodapedagógus, gyermekorvos, fejlesztő 

szakemberek, családgondozó, szociális segítő, Családok Átmeneti Otthonának vezető) 

működik.  

A segítségnyújtásként továbbra is jelen van intézményünkben a „Szociális segítő” aki, 

segíti az óvodapedagógusok preventív munkáját. Idén is meghatározott rendben, heti egy 

alkalommal látogatta az óvodákat, a hatékonyabb munka érdekében. 

Egy esetben éltünk jelzéssel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

A nevelési év során 7 – 8 gyermek volt hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekünk viszont nem volt. Egy gyermek került nevelési év végére 

védelembe. 

2.5. Tehetséges gyermekek 

A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához biztosítunk 

sokféle, színes tevékenységekben való részvételt, ahol képességeik fejlődhettek, pl: 

Pörgő-Forgó, Tündértánc, Varázssipka, Tudorka, Hétpróbások, Daloló Pacsirták, Kis-

kézműves valamint a városi szintű rendezvények – Aprók tánca, városi Óvodai Sportnap, 

kéthetes vízhez szoktatás.  

2.6. Pedagógiai Szakszolgálat 

A tanköteles korú gyermekek szűrése a Szakszolgálat által év elején megtörtént, a jól bevált 

gyakorlatnak megfelelően, valamennyi nagycsoportos gyermek esetében rövid pedagógiai 

fejlesztő diagnózis készült, amelyet az érintett pedagógusokkal, szülőkkel a Szakszolgálat 

munkatársai megbeszéltek. A fejlesztésekhez biztosítottuk a helyet, eszközöket. A fejlesztés az 

óvodákban egész nevelési évben folyamatos volt. 
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2.7. Közösségfejlesztés 

A Pedagógiai Programunkban és így a munkatervünkben is kiemelt szerepet kap a 

szülőkkel való kapcsolattartás. Nyitott óvodaként számos lehetőséget biztosítunk a 

szülőknek az óvoda életében való részvételre, mind a mindennapokban, nyíltnapokon, 

mind pedig ünnepek, rendezvények, jeles napok alkalmával. A munkatervben betervezett 

közös programok nem minden esetben valósultak meg, ebben a nevelési évben  

Célom továbbra is a hatékony, összetartó közösség alakítása, formálása, ami a 

jövőben még fontosabb lesz, hisz több nyugdíjas kolléga helyett érkezett, érkezik új 

kolléganő. 

Éppen ezért tervezem, hogy a 2022/2023-as nevelési évben valamennyi 

óvodapedagógus kolléga részt vesz a Sátoraljaújhelyen megrendezésre kerülő 

Esztétikai Tanácskozáson. 

 

3. EREDMÉNYEK 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak 

vizsgálata, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért 

eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének 

visszacsatolása arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra 

van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

A Pedagógiai Programunkban részletesen rögzítve van területenként a fejlődés várható 

eredménye óvodáskor végére. Az óvodapedagógusok az egyénre szabott, differenciált 

fejlesztést preferálják, a nevelés-tanulás-tanítás eredményessége érdekében.  

A szülők véleményét kiemelten fontosnak tarjuk. Az óvodánk partneri kapcsolatai 

példaértékűek. Kölcsönös együttműködés jellemzi a partneri kapcsolatokat.  

A megfigyelések alapján rögzített gyermeki mérések eredményeit az óvodapedagógusok 

csoportonként összesítik és felhasználják a tervezésben, az egyéni fejlesztési tervek készítése, 

a napi differenciálás során. Nyilvántartják, elemzik a mutatókat. Pedagógus önértékelés során 

készült elégedettségi méréseket eredményeit is felhasználják. A fejlesztés sikerességét újbóli 

mérésekkel ellenőrzik. A pedagógiai munka fejlesztésére az óvodapedagógusok új 

módszereket, nevelési/tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak. 

Az óvodapedagógusok képesek a megújulásra, nyitottak az újra. Az intézmény kiemelt 

nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények az elvártnak megfelelőek. Az eredmények 



 10

eléréséhez az alkalmazotti közösség maximálisan hozzájárul. Az eredmények eléréséhez 

szükséges feladatok az éves munkatervünkben folyamatosan nyomon követhető. 

A honlapunkat folyamatosan frissítjük. Az információátadás célja, hogy az alkalmazotti 

közösség teljes körű tájékoztatást kapjon. Nevelőtestületi értekezlet keretében az 

aktualitásoknak megfelelően megbeszéléseket szervezünk. A nevelőtestület tagjai szóban és 

írásban is (e-mail, zárt facebook csoport) tájékoztatást kapnak az őket érintő információkról.  

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal félévente és napi szinten 

is folyamatosan visszacsatolnak a szülőknek, és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek is. 

Szakmai munkaközösségünk, Belső ellenőrzési Csoportunk belső tudásmegosztással, 

hospitálásokkal, célok meghatározásával támogatják az eredményes nevelést, oktatást. Az 

intézmény eredményeinek elemzése, visszacsatolása alapján képet kapunk arról, hogy milyen 

irányú fejlesztésre, változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet 

működésében. Szakmai megbeszéléseken, nevelőtestületi értekezleteken értékeljük a 

pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, az ellenőrzés általános tapasztalatait, az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.  

Az önértékelés keretében, a mérési eredmények elemzése, az erősségek és fejleszthető 

területek meghatározása után megtörtént a fejlesztések meghatározása és az intézkedési tervek 

elkészítése és végrehajtása. 

A gyermekek nyomon követésének kialakult rendje van. Az Általános Iskolákkal megfelelő 

szakmai kapcsolatot tartunk.  Nyomon követjük az iskolába menő gyermekeink további 

fejlődését az iskolában, minden évben ellátogatunk hozzájuk.  

Az intézményünk támogató rendszert működtet: 

 felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 

 integrációs nevelési módszereket alkalmaz, 

 tehetségműhelyekben fejleszt. 

Az önálló tanulás támogatása érdekében, pedagógiai programmal összhangban történik a 

nevelési – tanulási módszerek, eljárások kiválasztása, kidolgozása és azok bevezetésének 

megtervezése. A tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek mellett a 

kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek is megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Az intézmény pedagógusai a pedagógiai programmal összhangban alkalmazzák a korszerű 

nevelési – tanulási módszereket, eljárásokat. 
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4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 

áll,  amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nevelő – oktató munka 

egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív 

közösség alakuljon ki az intézményben. A szervezeten belüli információáramlás  hatékonyan 

kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai munkának. 

Fontos hogy megteremtsük illetve megtartsuk a kollégák között a jó emberi kapcsolatok 

létrejöttének és az együttműködésnek a feltételeit. Napi szinten elárasztanak az információk, 

a feladatok, melyek sok esetben rövid határidejű szervezést, azonnali adatközlést igényelnek. 

Rendszeresen használtuk a „Százszorszépek” zárt messenger csoportunkat információk 

megosztására. 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért 

azt tudatosan kialakítottuk és működtetjük. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren 

keresztül figyelünk és mérjük a partnerek igényeit. Az intézmény kihasználja azokat a 

lehetőségeket, ahol a környezet számára bemutathatja eredményeit és feladatvállalásával 

megjelenik a szűkebb – tágabb közösségben is. 

Feladataink: 

 Az intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és a hatékony 

kapcsolattartási rend kidolgozása, kialakítása megtörtént. 

 Az együttműködések tartalma szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi 

folyamatokba és elégedettségük mérése részlegesen megtörtént. (önértékelés során - 

szülői kérdőívek, pedagógus kérdőívek) 

 Az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet, a szűkebb közösség támogatásában, 

közösségi, vagy egyéni szinten megjelenik a társadalmi szerepvállalás is.  

 Az érettségihez szükséges önkéntes diákmunka keretén belül óvodánkban fogadjuk a 

diákokat. A nevelési év közben a vírushelyzet miatt hozott intézkedések miatt csak nyári 

időszakba fogadtuk őket. 

Fontosnak tartjuk a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítását. 

Kapcsolattartási formák a szülői értekezletek, szülői munkadélutánok, napi találkozások, 

négyszemközti beszélgetések, mind az óvodapedagógusokkal, mind a vezetővel. Bevonjuk 
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a szülőket a mindennapi tevékenységeinkbe, ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe, kérdőívek 

segítségével igyekszünk mérni elégedettségüket. Sajnos mindez, ebben a nevelési évben a 

vírushelyzet enyhülése után valósulhatott meg. Szülőket a kétszemélyes fogadóórára volt 

lehetőségünk behívni, azt is a mindenkori vírushelyzet miatt hozott intézkedések 

figyelembevételével. A gyermek fejlődése érdekében, nagyon fontos a szülőkkel tartott napi 

kapcsolat. 

A rendezvényekről, az csoportok mindennapi életéről készített felvételeket zárt közösségi 

csoporton belül osztjuk meg. 

Az intézmény Pedagógiai Programja tartalmazza azoknak a partnereknek a meghatározását, 

akikkel általánosan tartunk kapcsolatot. Együttműködési megállapodások alapján, 

valamint törvényi előírásoknak (védőnő, gyermekorvos, Pedagógiai Szakszolgálat, 

Szakértői Bizottság, Családsegítő, üzemorvos, stb.) megfelelően tartjuk a kapcsolatot. 

Intézményünk honlapja és a csoportok facebook oldala segíti óvodai nevelésünk minél  jobb 

megismerését, tájékoztatót ad intézményünk életéről. 

. 

6. PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

Az intézményünk működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló 

tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak 

számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit, hogyan használja ki. Az 

intézményünk a nevelési, tanulási – tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézmény szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló 

szakmai környezet kialakítása. 

6.1 Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi eszközbővítés folyamatos. Az eszközök beszerzése első sorban költségvetésből  ,  az 

óvodai alapítvány forrásaiból, szülői felajánlásból, területi képviselő támogatásából, 

valamint saját pályázatok segítségével történik. 
Óvodánk otthonos, a csoportszobák harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik a 

pedagógiai programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben 

töltsék a gyermekek, felnőttek az óvodánkban töltött idejüket. Az intézmény komfortja, a 
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csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, karbantarthatósága jó 

feltételeket teremt a nevelőmunkához. 

Költségvetésünkből a 2021/2022-es nevelési évben az alábbi beszerzések voltak, mely 

óvodánk napi tevékenységét, a gyermekek, felnőttek munkafeltételeit javították: 

Fejlesztendő terület: 

Minden csoportban legyen megfelelő számítástechnikai eszközállomány, internetelérés.  

6.2 Személyi feltételek 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 

határozza meg. Az óvoda nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok foglalkoztak a 

gyermekekkel. 

Engedélyezett létszám 28,5  = 29 fő 

Engedélyezett csoportszám: 8 csoport 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatott: 
óvodapedagógus: 17 fő 

   ebből:  1 fő óvodavezető,  
1 fő óvodavezető helyettes,  
1 fő munkaközösség vezető 

Nevelő-oktató munkát segítők: 
óvodatitkár: 1 fő 
dajka: 7 fő 
gondozó/takarító: 1 fő 
pedagógiai asszisztens: 2 fő 

egyéb munkakörben foglalkoztatott: 
 részmunkaidős takarító 1 fő 

Engedélyezett közfoglalkoztatott létszám 1 fő, ami nincs betöltve, helyette Munkaügyi 

Központ által kiközvetített és támogatott takarító alkalmaztunk 6, később 4 órában. 

6.3 Szervezeti feltételek 
Intézményi struktúránk a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, amely 

megmutatja a dolgozók kapcsolatrendszerét, hierarchiáját. 

 

7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN 
MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 
MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
Feladatunk: 
- Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követni, 

- ciklikusan értékelni és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint 
az  intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálni, 
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- majd szükség esetén változtatni a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. 

 
A fenti folyamatok az intézményünk napi gyakorlatában jelen vannak. 

- Intézményünk a pedagógiai programban kitűzött céljait a központi tartalmi 
szabályozókkal, jogszabályokkal, rendeletekkel, az Országos Alapprogrammal 
összhangban fogalmazta meg. 

- Az intézmény stratégiai célkitűzései operatív szinten az éves munkatervben jelenik meg. 

- A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az intézményi 
gyakorlat része. 

Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges feladatokat 
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a Pedagógiai Programunkban 
fogalmaztuk meg, ennek megfelelően igyekszünk mindent megtenni, hogy minőségi nevelést 
nyújtsunk a különböző társadalmi helyzetű gyermekek részére, külön figyelmet fordítva a 
különleges bánásmódot igénylő gyermekekre. Folyamatosan biztosítottuk a helyet, időt, 
eszközt a gyermekek számára a legfontosabb tevékenységéhez a játékhoz. 
Mindennapjainkban jelen van a hátránykompenzálás, tehetséggondozás, egészséges 
életmódra nevelés, a mindennapos testmozgás, melynek feltételeit és napi gyakorlatát 
biztosítjuk. Az anyanyelvi és a környezettudatos nevelés mellett biztosítjuk, hogy megfelelő 
tematikus tervekben minden tevékenységi forma egymásra épülve, komplex módon jelenik 
meg.  

 

     Óvodavezetői beszámoló a Fenntartó 

              szempontrendszere alapján -   

2021/2022 nevelési évben 

 

1. Vezetői összefoglaló 

Helyzetelemzés 

Fontos számunkra a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és 

egyéni sajátosságok figyelembevétele, melyet minden pedagógus maximálisan szem előtt 

tartott. A csoportokban folyó pedagógiai munkát jellemezte a gyermeki személyiség egészére 

irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése, és a sokoldalú képességfejlesztés, melyről az 

ellenőrző tevékenységem során is meggyőződhettem. 

A pedagógusokat jellemzi - a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében – a magas szintű 

minőségi munkavégzés, valamint a partnerekkel az eredményes, hatékony együttműködés. 

A célokból és a stratégiai dokumentumokból adódó feladatokból megvalósult 

 Törzskönyv kitöltése 

 2021-2022 –es nevelési évre szóló Munkaterv elkészítése 

 2021/2022 év, éves önértékelési terv elkészítése, 
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 különös közzétételi lista elkészítése a 2021/2022-es nevelési évre 

 Éves statisztika elkészítése 

 Óvodapedagógusok Beiskolázási tervének elkészítése 

 Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő

legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban, szülők 

folyamatos tájékoztatása 

 Az éves beszámoló előkészítésére kiadott óvodapedagógusi értékelés 

tartalmának összehangolása az éves munkatervben 

megfogalmazottakkal. 

Pedagógiai programból adódó feladatok közül megvalósult 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos  

közelítés, a nevelési feladatok (óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő) magas 

szintű megvalósítása. 

 A játék személyiségformáló szerepének előtérbe helyezése. A játékok 

rendeltetésszerű használatának, megóvásának megtanítása, és az együttjátszás 

örömének megélése. 

 Mindennapos mozgásos tevékenység biztosítása. A különböző korcsoportokban a 

pedagógusok – hospitálások során – is megfigyelhették a csoportos jó 

gyakorlatokat. 

 A különböző tevékenységek (játék, mese-vers, ének, énekesjáték, gyermektánc, 

rajz, festés , mintázás, kézimunka, mozgás, környezet tevékeny megismerése, 

munka, játékban megvalósuló tanulás) kitűzött céljának, feladatának a 

legoptimálisabb elérésére törekvés. 

 A járványügyi helyzet miatt a fokozott higiéniás szokások elsajátítása, betartatása, 

a folyamaotos fertőtlenítés biztosítása SZMSZ-ben és a Házirendben 

megfogalmazottak minden dolgozó számára kötelező érvényűek, melynek ellenőrzése a 

nevelési év során folyamatosan megvalósult. 

A pedagógusok tekintetében megvalósult: 

 Törekedtünk a szervezet, szakmai színvonalának megőrzésére, melyet 

alátámasztanak a gyermekek fejlettségmérései. 

 Sikeres az SNI gyermekek integrálása, mely a csoport pedagógusainak és a nevelő- 

oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók magas szintű munkájának eredménye. 
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Hatékony az utazó gyógypedagógusokkal való együttműködés, így a gyermekek 

fejlődése pozitív irányba változott. Ezt igazolják a Szakértői vélemények is. 

 Az óvodapedagógusok a szakmai tapasztalatok átadása érdekében hospitáltak 

egymásnál, főleg a fiatalabb kollégák éltek a hospitálás lehetőségével. 

 Fejlődés tapasztalható a nevelési év értékeléséhez szükséges mutatók egységes 

értelmezésében, és az IKT eszközök használatában. Az IKT eszközöket nemcsak 

a napló megírásához, hanem a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, illetve 

élménynyújtáshoz is egyre több pedagógus alkalmazza. Majdnem mindenki tagja 

valamilyen online pedagógiai csoportnak, az itt szerzett információkat, hasznosítható 

ötleteket rendszeresen továbbítják egymásnak. 

 Az IKT ismeretek bővítését segítette az online oktatás. 

 Fontosnak tartottuk az új kollégák beilleszkedésének elősegítését. Véleményünk 

szerint ez zökkenőmentesen megvalósult. 

 Szinte minden nevelési év feladata az egyenletes munkamegosztásra való törekvés. 

Továbbképzési tervből adódó feladatokból megvalósult: 

Ebben a tanévben elmaradtak a kontakt - továbbképzések, tapasztalatcserék, de a 

szakmai kapcsolatok ápolására csoportszinten továbbra is törekedtünk – online formában 

tanácskoztunk testvéróvodánkkal, a művészetis kollegákkal. Továbbá hiteles, igényes 

anyagokat kínáló online platformokon, online továbbképzéseken gazdagítottuk 

tudásunkat. 

 Egy óvodapedagógus sikeresen teljesítette a logopédus szakon a második évét, 

önköltséges formában. 

 két óvodapedagógus közoktatásvezetői szakvizsgás képzésre jelentkezett, részben 

önköltséges, részben óvodánk támogatásával 

 Elkészült a 2021-2022. nevelési évre vonatkozó továbbképzési terv beszámolója 

és a 2022/2023-as Beiskolázási terv 

 Jelenleg senkinek nincs képzési kötelezettsége azért, mert már mentességet élvez, 

ill. még a diploma megszerzését követő 7 év nem telt el. 

 A folyamatos szakmai önképzés mindenkit jellemez. 

Önértékelési programból adódó feladatok megvalósulása: 

A 2021/2022-es nevelési évben 4 óvodapedagógus önértékelésére került sor.  
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Erősségek: 

- Az éves munkatervben megfogalmazottak lelkiismeretes, hatékony megvalósítása 

- A nevelési év értékelése a munkatervben megfogalmazott célok és feladatok és a csoportok 

éves értékelése alapján történik. 

- Az online oktatás megvalósítása 

Fejleszthető területek: 

- Az IKT eszközök használata minden pedagógus által a dokumentáció vezetésében. 

   A határidők betartásával naprakész pedagógiai dokumentációvezetés. 

Fejlesztési javaslatok: 

- Az idei nevelési év tapasztalatainak, erősségeinek, fejlesztendő területeinek 

beépítése a 2022/2023-as munkatervbe. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét az SZMSZ, illetve az adott nevelési évre 

vonatkozó éves munkaterv szabályozza. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az 

intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrzési 

tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. A 

csoportban végzett látogatás, az az ellenőrzési forma, mely a legátfogóbb és legkonkrétabb 

képet nyújtja a pedagógiai munkáról, ezért ez nem nélkülözhető. A csoportlátogatások során az 

ellenőrzés kiterjedt a nevelési év fő feladatára és a korcsoporthoz igazított speciális feladatok 

elemzésére, értékelésére. 

A tervezett belső ellenőrzés során az ellenőrzés célja volt, a tényleges állapot összehasonlítása 

a nevelési programmal, annak cél- és feladatrendszerével, továbbá visszajelzés a 

pedagógusoknak munkájuk színvonaláról. A pedagógiai gyakorlat ellenőrzésének 

tapasztalataiból részletes következtetéseket vontam le annak érdekében, hogy a következő 

nevelési évre meghatározzuk az aktuális feladatokat. 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak voltak: 

 Az ellenőrzés és értékelés szempontjai lefedték az intézményi működés valamennyi 

területét 

 Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

 Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történt. 

 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési 
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(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános 

pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó 

- nyilvános szempontok alapján történt. 

Az iskolai élethez szükséges képességek fejlesztése 

Csoportlátogatásaim, pedagógus önértékelés során az iskolába lépéshez szükséges képességek 

meglétét, ill. ezek fejlettségét figyeltem meg. (pl.: feladattudat, feladattartás, figyelem, 

beszédfegyelem stb.). A látogatást követően a pedagógusokkal megbeszéltük, hogy kik azok a 

gyerekek, akik biztos alapokkal kezdhetik az iskolát, kik azok, akiknek Szakértői Bizottság 

vizsgálatát kérjük, illetve még egy év óvodai nevelésre van szükségük. 

2021/2022-es nevelési évben 68 gyermek volt tanköteles korú, ebből 48 gyermek ment 

iskolába, 21 gyermek óvodában marad. 

Az óvodába maradt: 1 fő SNI/3 szakvélemény, 14 fő BTMN-es szakvélemény, 6 fő OH 

határozat alapján.  

Erősségek: 

 Minden iskolaérettnek ítélt nagycsoportos éretten, megfelelő alapokkal indul iskolába. 

 Nagyrészük képes a tartós figyelemre, feladattartásra, kivárásra. 

 Testileg, lelkileg, szociálisan éretté váltak. 

 Szeretik és várják az olyan helyzeteket, amelyek valamilyen feladathelyzet elé 

állítják őket. nyitottak, érdeklődőek. 

 Képesek az együttműködésre felnőttekkel és társaikkal egyaránt. 

 Fejlettségmérés pozitív eredménye. 

Fejleszthető területek: 

 Beszédfegyelem és a társak türelmes meghallgatása még fejlesztést igényel. 

Ezeken túl az ellenőrzésem kiterjedt 

 A Pedagógiai programban megfogalmazott célok összhangban vannak-e az óvoda 

mindennapi életével, működésének eredményével. 

 A nevelési folyamatok vizsgálatára – milyen az óvodapedagógus munkája, hogyan 

motiválja, segíti, irányítja, értékeli a gyermekeket. 

 A gyermekek vizsgálata a programban megfogalmazott „Gyermektükör - a fejlődés 

várható eredménye” alapján – a gyermek az egyéni képességeinek megfelelő 

legoptimálisabb szinten van-e a nevelőmunka hatására. 

 A szervezet belső rendjére, működésére vonatkozó szabályok vizsgálata – 
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törvényesség, szakszerűség, hatékonyság. 

 A közösen elfogadott dokumentumok vizsgálata - vezetésük törvényessége, 

szakszerűsége, pontossága, napra kész vezetése. 

Tanügy – igazgatási 

A tanügyi dokumentumok ellenőrzését a munkatervben maghatározottak szerint 

végeztük a helyettessel. Így a mulasztási napló, a csoportnapló és a „Gyermektükör” 

ellenőrzése és értékelése ütemezetten történt. A mulasztási naplók értékelése kapcsán 

kiemelten fontos az adatok pontos vezetése, a tapasztalat alapján az óvodapedagógusok 

egyre pontosabban vezetik 

a különböző dokumentumokat. A „Gyermektükör” az egyéni fejlődési jellemzők, a 

fejlesztési feladat, eszköz, módszer rögzítése, majd idővel a visszacsatolás ad támpontot 

az ellenőrzéshez. Tapasztalatom, hogy minőségi szakmai munkát tükröznek a fejlődési 

naplók. A csoportnapló ellenőrzése rögzített szempontsor alapján történt. 

Egészséges életmódra nevelés 

A gyermekek önkiszolgálási tevékenységeik végzésére elegendő időt biztosítottunk, 

sokat dicsértük őket. Mindig megragadtuk önkiszolgáló tevékenységek közben is a 

lehetőséget szociális érzékenységük fejlesztésére, viselkedési szokásaik alakítására. A 

naposi munkát képesek önállóan végezni. Igyekszünk mindent egyszerű 

magyarázatokkal alátámasztani, ismereteiket bővíteni, hogy tudatosodjon is bennük mit, 

miért teszünk, milyen következményei vannak cselekedeteiknek. Ennek köszönhetően 

környezettudatosságuk is alakult, figyelnek, és figyelmeztetik egymást. Sokat fejlődtek 

a kulturált étkezési szokások terén. A gyerekeknek nagy önbizalmat ad, az önállóság és 

„én is meg tudom egyedül oldani” élménye. A folyamatos tízóraizás lehetővé teszi, hogy 

a gyerekek csak akkor üljenek le enni, ha éhesek. Vannak olyan gyermekek, akik 

rendszeresen elsők között tízóraiznak, ők valószínűleg nem reggeliznek otthon. Több 

gyermeket azonban arra kell figyelmeztetni, hogy az önfeledt játékot szakítsa félbe a 

tízórai idejére. Az egészséges táplálkozás iránt a szülők részéről is felmerült az igény, 

ami biztató, mert a táplálkozás szokásait csak közösen tudjuk befolyásolni. Minden 

csoportban működik a szülők segítségével a vitamin nap program. A tanköteles korú 

gyermekek kéthetes vízhezszoktató programja sikeresen megvalósult, a városi Óvodai 

Sportnapon két csapattal vettünk részt. Az „Aprók tánca” és Bozsik programban a Katica 

nagycsoportos gyermekek sikeresen vettek részt az idei nevelési évben. 
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Érzelmi nevelés, szocializáció 

Hangsúlyosabb szerepet kapott az érzelmi nevelés a járványügyi helyzet után.. A 

legfontosabb volt számukra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, a szülők 

biztonságban érezzék gyermekeiket az óvodában. A pedagógusok, pedagógiai 

asszisztensek, dajkák segítő, tapintatos, türelmes magatartásukkal segítették az új 

környezetbe való beilleszkedést, az érzelmi biztonságot nyújtó légkör, a fertőtlenített 

folyamatosan tiszta környezet megteremtését. A befogadás, beszoktatás idejét, úgy 

alakítottuk, hogy minél élmény dúsabb, érdekesebb, változatosabb legyen. A „kicsik 

„Százszorszépekké avatását Mihály napon meg tudtuk tartani szülői jelenlét nélkül. A 

járvány után több csoport ősszel és év végén kirándulást szervezett a gyermekeknek.  

Ismerkedtünk az óvoda helyiségeivel, udvarával, és az óvoda közvetlen környékével 

séták alkalmával. Gyakorlati tapasztalataink bizonyítják, hogyha egy gyermeket 

kellemes élmények érik, szeretve van, ismeri a korlátokat és a helyet ahol van, sokkal 

hamarabb beszokik. 

Olyan irodalmi és zenei anyagot alkalmaztak, mely erősítette a gyerek- óvónő, gyerek-

gyerek pozitív érzelmi kapcsolatát. Fontosnak tartottuk, hogy mindenki megtalálja a 

kedvének, érdeklődésének megfelelő tevékenységet. A szokás- és szabályrendszert úgy 

alakítottuk ki, hogy a gyermekek életkorához és egyéni fejlettségéhez igazodjon; alapelv 

volt a folyamatosság a fokozatosság, következetesség. Közösségi összetartozásunkat 

nagyon jól mutatja, hogy keresik hiányzó társaikat a gyerekek, és próbálják vigasztalni 

az éppen szomorkodó társukat. A pedagógusok aktívan részt vettek a gyermekek 

játékaiba, gondolataikat, élményeiket meghallgatva bensőséges kapcsolatot alakítottak 

ki gyerekekkel. 

Az óvodapedagógusok folyamatos lehetőséget biztosítottak a gyermekek számára a 

helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések gyakorlására, 

elsajátítására. Nagyon fontos pedagógiai módszerünk a felnőttek személyes 

példamutatása, a drámajáték, a bábozás segítségével. Szívesen kihasználjuk a humor adta 

lehetőségeket egy-egy problémás helyzet feloldására. Az óvodapedagógusok 

folyamatosan fejlesztik módszertani kultúrájukat, keresik a konfliktus megoldási 

stratégiákat, a meglévőket pedig tudatosan és következetesen alkalmazzák: a közös 

szabályok kialakítását, az értékelési szempontok tudatosítását, a pozitív példák 

megerősítését. Nagy hangsúly fektetnek a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak 

fejlesztésére, az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség és egymás 
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tiszteletének kialakítására. Egy - egy drámajáték, bábozás után sokat beszélgetnek az 

együttélés szokásairól, a különbözőségek elfogadásáról, egymás tiszteletben tartásáról. 

A gyerekek élvezik ezeket az ún. beszélgető-köröket, ahol lehetőségük van élményeiket, 

örömüket, bánatukat, sérelmeiket, esetleges problémáikat megbeszélni, miközben 

fejlődik pozitív énképük, önfegyelmük, kitartásuk, szabálytudatuk is. 

A tehetséggondozó műhelyeket a járványügyi előírások enyhítése után később tudtuk a 

tanköteles korú gyermekeknek beindítani, mivel a gyerekeket különböző csoportokból 

válogatjuk be egy-egy műhelybe az adottságaik, képességeik alapján. Ebben a nevelési 

évben a járvány enyhülése után helyettesítések megoldásakor éltünk a 

csoportösszevonások lehetőségével.  

Erősségek: 

 A gyermekek érzelmi életének fejlesztése a közösségi érzelmek és a 

különbözőségek elfogadásának érdekében. 

 A gyermekek életrendjének - ezen belül a közös tevékenységek - szervezése az 

egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

 Dokumentációban való megjelenítés (nevelési tervek és értékelések, 

tevékenységi tervek tervezése, „Gyermek tükör”). 

 Elfogadó gyermekközösség alakítása minden csoportban. 

 Baráti kapcsolatok erősödése, a „mi tudat” alakítása. 

Fejleszthető területek: 

 Konfliktuskezelés a gyerekek körében. 

 Szülők aktívabb bevonása a nevelésbe 

Fejlesztési javaslatok: 

 Az óvoda-család értékrendjének egymáshoz közelítése. 
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2. Az intézmény működése az adott évben megfelel-e az Alapító Okiratban, 

a pedagógiai programban, a házirendben, a munkatervben és az 

SZMSZ– ben szabályozottaknak? Az eltérések okai, esetleges módosítási 

javaslatok. 

A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 2021/2022-es nevelési évben az Alapító 

okiratban, Pedagógiai Programban, Házirendben, a munkatervben, és az SZMSZ-ben 

szabályozottan, törvényesen működött. 2021/2022 évben az Állami Számvevőszék 

(továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – az önkormányzat 

és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 

ellenőrzése” című ellenőrzést végzett. Az ÁSZ ellenőrzés célja volt, hogy az 

ellenőrzéssel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi 

helyzet javulását, a feltárt jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a 

pozitív változások elindítását.  A feltárt csekély jelentőségű hiányosságokat (nem volt 

szabályszerűségi hiba) időben korrigáltuk és megküldtük az ÁSZ részére, így az 

intézmény besorolásának kockázati szintje alacsonyra csökkent. A Fenntartó az Alapító 

okiratot 2021. szeptember 30-ig módosította a Kormányhivatal kérésének megfelelően. 

Az intézményünkben a vezetés (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, munkaközösség 

vezető, BECS vezető) irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 

koherens kialakítását. A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda stratégiai dokumentumai 

az oktatáspolitika céljaival összhangban készültek el és a törvényi szabályozásnak megfelelően 

folyamatosan módosításra kerültek. A Fenntartó Ellenőrzési Csoport előző nevelési évben 

történő megállapítása után a szülői adatvédelmi nyilatkozatoknál minden esetben odafigyeltünk, 

hogy a szülők által kitöltött dokumentum tökéletes, hiánytalan, hibátlan kitöltésére kerüljön, 

mielőtt azt átvesszük a szülőktől.  

A BECS elkészítette a 2021/2022-es nevelési év önértékelési tervét, mely alapján 

2021/2022- es nevelési évben négy pedagógus önértékelést készítettünk el. Mindenkinek 

sikerült határidőre az önfejlesztési tervét feltölteni a KIR informatikai felületre. Az 

intézményvezetői és intézményi önértékelést a 2022/2023-as nevelési év elejére 

csúsztattuk el. 
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3. A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején – végén 

2021. október 1-én Ebből 

lány 

 

SNI/3 

 

SNI/2 

 

BTM 

 

HH 

étkezők 

okt.1. 

ebből 

lány 

 

HHH 

 

Vidék 
csoport létszám 

Micimackó 

vegyes 

23 7 0 1 3 0 23 07 0 0 

Őzike (középső) 21 12 1 0 2 1 21 12 0 1 

Süni (kis) 17 7 0 0 0 1 17 7 0 1 

Bóbita (vegyes) 23 11 0 2 3 1 23 11 0 0 

Vuk (vegyes) 22 13 0 2 1 1 22 13 0 2 

Pillangó (vesgyes) 19 8 1 0 2 1 19 8 0 2 

Cica (vegyes) 25 9 0 0 2 2 25 9 0 2 

Katica(nagy) 21 8 1 0 14 1 21 8 0 1 

összesen 171 75 3 5 27 8 171 75 0 9 

Átlagos csoportlétszám 2021. október 1-én: 21,4 fő tényleges /22,75 fő számított    

 

2022. május 31-én Ebből     étkezők ebből    

csoport létszám lány SNI/3 SNI/2 BTMN HH máj.31. lány HHH Vidék 

Micimackó 

vegyes 

24 7 0 1 6 0 24 7 0 0 

Őzike (középső) 19 10 2 0 4 1 19 10 0 1 

Süni (kis) 21  9 0 0 0 3 21 9 0 1 

Bóbita 

(vegyes) 

 

23 

 

11 

 

0 

 

3 

 

4 

 

1 

 

23 

 

11 

 

0 

 

1 

Vuk (vegyes) 22 13 0 2 1 0 22 13 0 2 

Pillangó (vegyes)     20     8    1    1     6   1    20    8    0    1 

Cica (vegyes) 24 9 0 1 4 1 24 9 0 2 

Katica(nagy) 22  8 1 0 12 0 22 8 0 2 

összesen 175 75 4 8 37 7 175 75 0     11 

Átlagos csoportlétszám 2021. május 31-én: 21,9 fő tényleges / 23,9 fő számított    
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4. A humán erőforrás elemzése 

Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben 

 foglalkoztatottak létszámának alakulása: 

 

Felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő 

Engedélyezett csoportok száma: 8 csoport 

Engedélyezett óvodapedagógusi létszám: 17 fő 

Engedélyezett nevelő – oktató munkát közvetlenül 7 fő dajka 

segítő létszám:      1 fő gondozó-takarító 

      2 fő pedagógiai asszisztens 

      1 fő óvodatitkár 

Engedélyezett egyéb létszám 1 fő takarító (4 óra) 

Engedélyezett teljes munkaidős álláshely (40 óra) 27 

Engedélyezett részmunkaidős álláshely (30 óra): 2 

Összes dolgozói létszám: 29 fő 

Közmunka program keretében engedélyezett létszám 1 fő, ami nincs betöltve. 

 

4.1. A dolgozók betegség vagy egyéb ok miatti tartós távolléte, a helyettesítés megszervezése. 

 

A hiányzások száma, - egész évben nem veszélyeztette az intézmény működését. Nem jelentett 

többlet terhet a helyettesítés. Egy nevelést-oktatást segítő munkatársunk szeptember végétől 

közlekedési baleset miatt egész nevelési évben táppénzen volt, helyette határozott idejű 

szerződéssel biztosítottuk az Őzike csoportban a dajkai feladatok ellátását. 

A kötött munkaidőn felüli többletmunkát az idei nevelési évben szakmai munkánk fejlesztésére 

2022.09.01-től 2023.05.31-ig a munkanapok száma összesen: 195 nap 

Engedélyezett álláshelyek átlag száma: 28,5 

29 fő X 195 munkanap = 4.485 nap 

Ebből: táppénzen töltött napok száma: 402 nap 

Mester-óvodapedagógusok, munkavégzés alól mentesített napjai: 76 nap 

 Összes hiányzási napok száma: 478 nap 

A hiányzások, az összes dolgozók általi munkanapjainak figyelembevételével 10,6% 
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– pedagógus önértékelések elkészítésére, óvodai programok szervezésére, hospitálásokra, eseti 

helyettesítésekre fordítottuk. 

A mesterpedagógusok (2 fő) helyettesítését (egy munkanap felmentés a munkavégzés alól) az 

óvodavezető kötelező óráinak, a köznevelési törvény 62.§. (8) bekezdése értelmében az 

óvodapedagógusoknak elrendelhető + 4 óra terhére oldottuk meg. 

4.2. Közösségi szolgálatot töltő középiskolások. 

Hét középiskolával van kétoldalú megállapodásunk a közösségi szolgálatra vonatkozóan. Tóth 

Ágnes óvodapedagógus koordinálja a diákok munkáját. Ebben a nevelési évben négy diákot 

fogadtunk a nyár folyamán.  

4. 3. Nyári diákmunka program 

2022-ben nem éltünk a lehetőséggel és nem pályáztunk. 

4.4. Közmunkaprogramban foglalkoztatott létszám 

 Nem sikerült közmunkaprogram keretében a feladatra munkaerőt találni. 

Az engedélyezett három főt kérésünkre lecsökkentettük 1 főre. 

4.5. A gyakornokok és mentoraik együttműködésének tapasztalatai. 

A 2021/2022-es nevelési évben nem volt gyakornokunk. 

4.6. Üres álláshelyek és azok pályáztatása. 

Bóbita csoportba határozott időre GYED-en lévő dolgozó helyettesítésére kellett új 

óvodapedagógus kolléganőt alkalmazni nevelési év kezdetekor. A kolléganő szerződése 2022. 

június 30-val lejárt. Szerettük volna meghosszabbítani munkaviszonyát, de családi örömök 

bekövetkezte miatt, erre már nincs lehetőségünk. Így határozott időre szóló pályázatot írtunk ki 

az óvodapedagógus állás betöltése érdekében. Sajnos egy dajkai munkakörben foglalkoztatott 

kolléganőnk önhibáján kívül közlekedési balesetett szenvedett szeptemberben és egész nevelési 

évben táppénzen volt. Helyette pályáztatás nélkül egy régi kolléganőnket vettük fel határozott 

időre. Évek óta 6 órában foglalkoztatott takarító dajkánk talált egy 8 órás állást, így közös 

megegyezéssel kérte munkaviszonyának megszüntetését. Munkahelyére a határozott idejű 

kinevezéssel rendelkező kolléganő került, aki napi két óra túlmunkával továbbra is a táppénzen 

lévő kolléganő munkakörét látta el. A Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával sikerült hat 

órás takarítói munkakört betöltő munkatársat foglalkoztatni. 2022. áprilistól a GYES-en lévő 

óvodapedagógus kolléganőnk visszajött dolgozni, jelenleg az összegyűlt szabadságát veszi ki. 

A másik részmunkaidős takarítónk is bejelentette, hogy 2022 szeptember elsejével új 
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munkahelyen szeretne dolgozni. Ezt a határozatlan idejű állást is meghirdettük. Jelenleg várjuk 

a jelenkezőket. A Cica csoportban foglalkoztatott fiatal óvodapedagógus kolléganőnk is anyai 

örömök előtt áll, helyére sikerült pályakezdő óvodapedagógust találni, aki nálunk töltötte 

szakmai gyakorlatát. 

4.7. A továbbképzések, kompetenciák bővítése. Továbbképzési terv teljesítésének helyzete, 

 aktualizálása. 

A koronavírus járvány a továbbképzési tervünket teljesen átalakította. Elmaradt az őszi 

országos Konferenciánk és a Tavasz két napos Esztétikei Tanácskozásunk. Szintén nem tudtuk 

közösen megszervezni a Kölcsey és Ligeti sori valamint a Mackó-Kuckó Óvodával az „Így tedd 

rá” program – Hagyományos ünnepek az óvodában továbbképzést. Másod diplomáját végzi 

logopédus szakon 1 fő, aki sikeresen túl van a második évén.  Két óvodapedagógus 

közoktatásvezetői szakvizsgás képzésre jelentkezett. Nevelőmunkánk alapja tudásunk, 

pedagógiai munkánk fejlesztése, ennek érdekében továbbképzéseken, esztétikai 

tanácskozásokon, konferenciákon veszünk részt. Az intézményünkben magas színvonalú 

szakmai műhelymunka működik. 

Nevelőtestületünk valamennyi tagjának fontos, hogy minél képzettebbek, szakmai 

módszerekben gazdagabbak legyenek, és magas színvonalon lássák el óvodapedagógusi 

munkájukat. Továbbképzéseken szerzett információkat, az ott szerzett tudást az 

óvodapedagógusok egymás között folyamatosan megosztják. Az egymástól való tanulás 

fórumainak, formáinak kialakítása szabályozottan és dokumentáltan történik óvodánkban. 

Az intézményünk követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. 

5.  A nevelőmunka értékelése 

5.1. A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése, kiemelten a néptánc, labdajáték, 

vízhezszokatás az óvodában program tekintetében. 

Az óvoda operatív tervei a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálják, és a 

dokumentumainkban nyomon követhető. A stratégiai terveink megvalósítása nevelési évekre 

bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. Az intézményünk éves 

terveinek (éves munkaterv, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési 

dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása az intézmény vezetés irányításával, az 

óvodapedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak és a 

munkaközösségünk bevonásával történik. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra 

épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási 
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eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói 

elvárások teljesülését szolgálják. 

Az éves terveink és beszámolóink egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján, valamint a törvényi változások figyelembevételével történik a 

következő nevelési év tervezése. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi 

elvárásrendszerünkhöz és a Fenntartói ellenőrzési-értékelési rendszer elvárásaihoz.. 

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott céljaink, feladataink – a csoportok, 

valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelennek az 

óvodapedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében. Az óvodapedagógusok 

pedagógiai munkája megfelel az egész éves tervezésükben foglaltaknak, az esetleges eltérések 

indokoltak voltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető a nevelési tervekben, tevékenységi 

tervekben, a csoportnaplókban, a „Gyermektükörben”, valamint a gyermeki produktumokban. 

Az intézményünk azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk. 

Óvodánkban bármilyen terület értékelése tények és adatok alapján tervezetten és objektíven 

történik. A Százszorszép Művészeti Bázisóvodában folyó nevelőmunka alapja a gyermekek 

adottságainak, képességeinek feltérképezése, megfigyelés, mérés alapján és ennek rögzítése a 

művészeti programunk által kidolgozott „Gyermektükör” dokumentumban (ez a gyermek 

egyéni fejlesztési dokumentációja). A gyermekek értékelése az intézményünket szabályzó 

dokumentációkban megfogalmazott és elfogadott, közös alapelvek és követelmények alapján 

folyik. A Százszorszép Művészeti Bázisóvodában a gyermeki teljesítményeket az 

óvodapedagógusok folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik és egyéni fejlesztési 

terveket készítenek a gyermekek számára. A pedagógiai programunkban megfogalmazott 

egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyéni értékelés, mely a 

„Gyermektükör”-ben nyomon követhető. Az intézményben a gyermekek teljesítményének 

értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében a fejlesztést, értékelést a 

szakvélemény előírásainak megfelelően végzik az óvodapedagógusaim. A vizsgálatra alkalmas 

módszereket, eszközöket, technikákat használnak erre a célra. A figyelem középpontjában a 

gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése áll. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája 

kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére is. A fejlesztés eredményét 

folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. A 

fejlesztés megvalósulása nyomon követhető a gyermekek egyéni dokumentációjában. Szoros 
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kapcsolatot tartunk valamennyi szakmai támogató hálózattal és azok munkatárasaival a 

gyermekek fejlesztése érdekében – Szakértői Bizottság, Esély Pedagógiai Központ, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Családok-, valamint a Gyermekek Átmeneti  Otthona, 

Gyámhivatal, valamint Védőnői Szolgálat munkatársaival. 

Óvodánk rengeteg közösségi programot szervez. Sajnos az idei nevelési évben a járványügyi 

helyzetben az óvodai szintű közösségi programok legtöbbje nem került megszervezésre,  illetve 

csoportszintre bontottuk le a szervezést a szülők kizárásával. A szülők egyéb esetben a 

megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben, programjainkon. 

Az intézményünkben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 

(munkaközösség, egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, tehetségműhely 

vezetők, Százszorszép Bábcsoport stb.). Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A szakmai közösség, valamint a 

tehetségműhelyek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. Csoportok közötti együttműködésre 

is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. Az intézmény 

vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.  

A belső tudásmegosztás működtetésében az intézményvezetésnek komoly feladata van. Az 

óvodapedagógusok gyűjtik és megosztják a jó pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül 

és kívül. 

Az óvodánkban rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció 

működik. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Az 

értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. A 

munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 

A pedagógusok és a gyermekek rendszeresen részt vettek a különböző helyi rendezvényeken, 

Költészetnapja (online), Óvodai Sportnap, nagycsoportosok két hetes vízhez szoktatása, 

úszásoktatása, nagycsoportosok néptánc oktatása, „Aprók tánca”-záró rendezvény, Napsugár 

bábszínház, könyvtár látogatások, Munkácsy Mihály Múzeum látogatások, különböző 

programok, melyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervezett stb.).  

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai 
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Egyesületének minden óvodapedagógusunk tagja. Az intézmény alkalmazotti közösségének 

munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő munka 

részét képezik (Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!, Mihály napon a kicsik 

százszorszépekké avatása, , évszaki koncertek, galéria avatók, Mikulás várás, Karácsony, 

Farsang, Március 15-e megünneplése, Sport nap, Húsvét, Majális, anyák napja, gyermeknap, 

Juniális)  

Meg tudtuk szervezni: 

 „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!” – egy hónapos befogadó projekt 

 Mihály nap – kicsi százszorszép avatása, 

 Aprók tánca néptánc program – Katica nagycsoport 

 Mikulás – csoportonként, 

 Farsang csoportonként 

 Március 15 – csoportonként 

 gyermeknap – óvodai szinten az udvaron 

 Óvodai évzárók – majális – nagyok búcsúztatása  
 

Az óvodánkban dolgozók és külső partnereink ismerik és ápolják az intézményünk múltját, 

hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Az óvodánk munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik 

a fejlesztést. Az intézmény közössége pozitívan viszonyul az Önkormányzat által is támogatott 

pedagógiai ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba 

(néptánc, labdajátékok, vízhez szoktatás a gyermekek fejlesztése érdekében). Az intézményünk 

lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, 

fórumokra. A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 

nyitott a testület és az intézményvezetés is. Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az 

óvodánk nevelőtestületét. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 

programunkban előírtak szerint, a munkatervünkben is szerepel. Kiemelten kezeltük ebben az 

évben is mind a két területet. Teljes mértében megvalósítottuk, a csoportok vitaminnapját. 

A munkaterv alapján tervezett szülői értekezleteket az év elején meg tudtuk szervezni, 

esetmegbeszélések – a gyermekek fejlődéséről szóló megbeszélések fogadórák alkalmával 
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előre egyeztetett időpontokban valósultak meg. A szülői értekezleteken hozott döntésekről a 

jegyzőkönyvek elkészültek és a csoportnaplóban rögzítésre kerültek. 

Szeptemberben egy hónapig tartó, befogadó programsorozatot sikeresen megtartottunk, az új 

kiscsoportos gyermekeink számára. Mihály napon, délelőtt az új kicsik százszorszépekké 

avatása megtörtént. Ezen a napon gyümölcssalátát készítettünk a gyerekekkel. Lehetőségük 

volt kukoricamorzsolásra, liszt gyurmából és termésekből kedvenc állataikat elkészíteni, 

nyakláncot fűzni, célba dobást szerveztünk a csoportoknak, valamint táncházat és sorversenyt 

rendeztünk. 

2021/2022-es nevelési év statisztikáját határidőre elkészítettük. A KIR-ben határidőre 

rögzítettük az új kiscsoportosainkat, kivezettük az iskolába menő gyermekeinket. Folyamatosan 

karbantartjuk, módosítjuk a KIR-ben tárolt adatainkat. 

Szeptemberben a nagycsoportos gyerekek tehetséggondozó műhelyekbe történő beválogatása 

megtörtént, de a műhelyeket a járványügyi helyzet enyhítése után tudtuk beindítani. Óvodánk 

egyébként Akkreditált Kiváló Tehetségpont, büszkék vagyunk arra, hogy évek óta városi 

szinten egyedülálló differenciált fejlesztő munkát végezünk a korai tehetségfejlesztés területén. 

A Művészeti Program szellemében komplex tehetséggondozást valósítunk meg sikeresen és 

eredményesen, mind a mindennapokban a csoportokban, mind a tehetségműhelyekben kiváló 

tehetségnevelést végeznek kollégáim. 

Az idei tanévben is folytatódott a város által kezdeményezett és támogatott gyermektánc 

tehetség program, melyen a Katica csoport gyermekei vettek részt, Benkő Nóra és Vlcskóné 

Balogh Boglárka óvodapedagógusok irányításával. Az „Aprók tánca városi táncgála sikeresen 

került megrendezésre ahol közös koreográfia alapján táncoltak a nagycsoportosaink. 

 

A városi sportnap és a kéthetes úszás –vízhez szoktatás szintén sikeres volt. Az idei nevelési 

évtől a mi óvodánk is bekapcsolódott a „Bozsik „programba melyen a Katica és Micimackó 

nagycsoportos gyermekek vettek részt. 

November hónapban szoktuk megszervezni a Szülői Szervezettel közösen az Alapítványi 

bálunkat. Ez is elmaradt. Helyette támogatói jegyek vásárlásával segítették a csoportok fejlesztő 

játékainak pótlását a szülők. 

December azért az advent jegyében zajlott csoportszinten. Elmaradt a hagyománnyá vált 

gyertyagyújtásunk is. December 6-án délelőtt, csoportonként megérkezett a Mikulás az 

óvodánkba a Szülői Szervezet támogatásával.  

Február hónapban csoportonként rendeztük meg a farsangi mulatságot, a szülők kizárásával. 
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Az iskolába menő gyermekek beiskolázása zökkenőmentesen zajlott, a szülők időben 

tájékoztatást kaptak a beíratás online formában történő jelentkezési módjáról. 

A beóvodázásra készülve, nyílt napot szerveztünk nevelés nélküli munkanap keretében az 

érdeklődő szülőknek, Az óvodai regisztráció online formában valósult meg. Óvodánk továbbra 

is keresett intézmény. A központi jelentkezésen 62-en jelentkeztek intézményünkbe, 11 

gyermeket kellett elutasítanunk helyhiány miatt. Két család fellebbezést nyújtott be, akiknél a 

Jegyző megváltoztatta az előző határozatot, így a gyerekek felvételre kerültek. Június 8-án az 

új gyermekek szüleinek megtartottuk az első szülői értekezletet. Ekkor ismertettem meg a 

szülőkkel az óvodánk házirendjét, a szakvéleménnyel rendelkező SNI-s gyermekek 

fejlesztésének lehetőségét, a gyermekek csoport beosztását. 

Figyelembe vettem a csoport elosztásnál a szülők kéréseit, óvodapedagógusaim véleményét, az 

életkori és nemek szerinti eloszlást, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek arányát. 

Június első hetében a jelenleg óvodába járó középső csoportos gyerekek logopédiai és 

szakszolgálati szűrése megtörtént. Pedagógusaim egész évben nagyon leterheltek voltak. 

Csoport munkájuk mellet végezték a BTMN-es gyermekek fejlesztését is. 

5.2.     Beiskolázási adatok (a tanköteles korúaknál az óvodában maradás okai). 

2021/2022-es nevelési évben 69 gyermek volt tanköteles korú, ebből 48 gyermek ment 

iskolába, 21 gyermek óvodában marad. Az óvodába 1 fő SNI/3 szakvélemény, 14 fő BTMN-es 

szakvélemény, 6 fő OH határozat alapján maradt.  

5.3. A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése,    

      értékelése. 

A „Gyermektükör” - a gyerekek egyéni fejlesztési dokumentációja, melyben 3-4 éven keresztül 

folyamatos megfigyeléseket, felméréseket és értékeléseket végeznek az óvodapedagógusok a 

folyamatszabályzatunknak megfelelően. Ebben rögzítjük minden gyermek tehetség területeit, 

mely alapján 5 éves kortól minden iskolába készülő óvodásunk az adott tehetségműhelybe 

kerül. Az óvodapedagógusok a szülőkkel félévente tartanak konzultációt a gyermek 

fejlődéséről, beszámolnak a megfigyeléseik tapasztalatairól, elmondják esetleges fejlesztési 

javaslataikat. A szülők aláírásukkal igazolják a konzultáció tényét. Az idei nevelési évben a 

járványhelyzet miatt a fél éves szülői értekezletek, a gyermek fejlődéséről, fejlesztéséről szóló 

féléves tájékoztatások elmaradtak, de az év végi értékeléseket, már sikerült ismertetni a 

szülőkkel. 
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5.4. Megvalósult- e a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről? 

Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket – amennyiben különleges esemény, különleges 

eljárásrend ezt felül nem írta - gyermekük fejlődéséről, fejlesztési javaslatainkról, az elért 

eredményekről. Általában a szülők félévente, előre egyeztetett időpontokban, személyesen 

kapnak tájékoztatást gyermekükről, melyet a gyermek egyéni fejlesztési dokumentációjában 

dátummal és aláírásukkal is igazolnak.  

5.5. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása, együttműködés a P 

edagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, tapasztalatok. 

SNI-s gyerekek ellátása teljes mértékben megoldódott azzal, hogy az Önkormányzat szerződést 

kötött a Békéscsabai Tankerületi Központtal. A logopédiai, gyógypedagógiai, és 

mozgásfejlesztés az óvodánkban biztosított, így a szülőknek nem kellett gyermekeiket 

elhordani fejlesztésre. Ez nagyban megkönnyíti a szülők helyzetét. A BTMN-es gyerekek 

egyéni fejlesztését külső szakember (fejlesztő pedagógus) segítette. Ettől függetlenül az 

óvodapedagógusok egész évben folyamatosan fejlesztették egyénileg ezeket a gyerekeket és 

dokumentálták a gyermekek szakvéleményének javaslatai alapján. 

5.6. Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 

végeztünk. Az önellenőrzési tervünkben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőrzünk. A 2021/2022-es nevelési évben az ellenőrzés 

kiterjedt az óvodapedagógusok adminisztrációs munkájára, tervezésére, valamint a 

tanfelügyeleti és minősítési rendszer bevezetése miatt négy óvodapedagógus önellenőrzésére. 

A vezetői és intézményi önértékelést 2022 szeptemberében fogjuk elindítani, hogy a 

novemberi és decemberi intézményvezetői és intézményi tanfelügyeletre kész legyen.   

2021/2022-es nevelési évben ellenőriztem a következő dokumentációkat: 

- Pedagógusok továbbképzésének nyilvántartása, 

- Étkezéssel kapcsolatos kedvezmények, és nyilvántartások ellenőrzése, 

- SNI, BTMN-es gyermekek dokumentációinak vezetése, kontroll 

időpontok, egyéni fejlesztések megvalósítása 

- KIR-ben tárolt adatok valódiságának vizsgálata, különösen a 

pedagógusok szakmai gyakorlatának vonatkozásában. 

- Pedagógusok által vezetett dokumentációk napra kész vezetése. 
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5.7. A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai. 

2021/2022-es nevelési évben nem volt igazolatlan hiányzása egy gyermeknek sem. 

Ha valaki hiányzik az legtöbbször a gyermek betegségéből adódóan történik, melyet a szülők 

orvosi igazolással igazolnak. A másik eset az, amikor a szülők előre bejelentik és engedélyt 

kérnek, hogy miért nem jön a gyermek az adott napon, héten óvodába. Több indokolt esetben 

engedélyeztem a szülőknek, hogy otthon tarthassák egyermeküket. 

A hiányzások igazolásának módját rögzítettük az intézményünk HÁZIREND-jében. 

5.8. Szociális segítő tevékenység 

Az óvodai szociális segítő munkatárs 2019 decemberében kezdte meg óvodánkban a munkáját. 

A nevelőtestület tagjainak munkájával kapcsolatban tájékoztatást tartott, egyben felajánlotta 

segítő munkáját egyéni, kiscsoportos foglakozások, esetmegbeszélések tekintetében. A hét egy 

napján (szerdai napon) délután fogadó órát tartott a szülőknek, pedagógusoknak. Az 

intézményünk szociális segítőjével közösen elkészítettük a szolgáltatási programtervet az 

óvodai szociális tevékenység megvalósítása érsdekében. A gyermekek érdekében megvalósuló 

egyéni, csoportban és közössében végzett segítő tevékenységek során az óvodapedagógusok 

szorosan együttműködek a szociális segítővel. 

6. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége 

2022. január 31. – fél éves nevelőtestületi értekezlet, beszámoló 

2022. március 18 -  nyílt nap az új szülőknek 

2022. augusztus 29 – nevelési év, záró és nyitó értekezlete 

Kettő nevelés nélküli napot nem használtunk fel. 

 

7. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése 
 

7.1. Gyermekvédelmi beszámoló 2021/2022 

Ebben a tanévben 173 gyermek járt intézményünkbe. Az óvoda megítélése szerint 5 gyermek 

hátrányos helyzetűnek minősül.  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk ebben a 

tanévben nem volt. Védelembe vett gyermekünk ebben a tanévben 1 fő volt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás kielégítő, együttműködőek, mind a szülői értekezleteken, mind 

az egyéni megbeszéléseken. A leggyakoribb családi probléma anyagi természetű, de több 

párkapcsolati jogi és egyéb problémával is találkoztunk.  
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A gyermekvédelmi szolgálat nyolc esetben kért szakvéleményt a gyermekekről. Egy gyermek 

esetében mi tettünk jelzést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Óvodapedagógusok a „Gyermektükör”-ben és a csoportnaplóban dokumentálják az érintett 

gyermekekre irányuló munkájukat. 

A szülők részére napi szinten biztosítva van fogadó óra keretében az egyéni konzultáció. Ennek 

lehetőségét a helyzetre való tekintettel kiterjesztettük telefonos és internetes felületre is. Több 

család élt ezzel a lehetőséggel. 

Intézményi és csoport szinten tanév elején és tanév végén volt lehetőségünk prevenciós 

programokat szervezni. Ilyen volt a Mihály nap, Farsang, Gyermeknap. Ezek a programok 

zártak voltak, csak a gyermekek vettek rajta részt.  A tanév végén minden csoport meg tudta 

tartani a Majálisát már a családok részvételével. A családi napok, egészségnapok, családi 

kirándulások, munkadélutánok elmaradtak a pandémiás helyzet miatt. Pedig ezeken a 

programokon nagy létszámban, szívesen vettek volna részt a családok. Nagyon hiányzott ez 

mind a családoknak, mind az intézmény dolgozóinak. A zárt facebook csoportokban 

folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, tartottuk a kapcsolatot velük. 

A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést a kölcsönösség és az egymás segítése 

jellemzi. Néha az információáramlás akadozik. 

A Békéscsabai Családsegítő és Gyeremkjóléti Központ velünk kapcsolatban lévő óvodai 

szociális segítővel nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Heti rendszerességgel 

konzultálunk vele, lelkiismeretesen segíti a munkánkat. 

 

Békéscsaba, 2022.06.21. 

                                                                                                      Nacsa Hajnalka 

                                                                                               gyermekvédelmi felelős 

 

7.2. Önértékelési csoport éves értékelése 2021/2022 

 

2021 szeptemberében elkészítettük az éves önértékelési tervünket, melyben kijelöltük 

azokat az óvodapedagógus kollégákat, akiknek ebben a nevelési évben terveztük az 

önértékelésének  elkészítését. 

Pedagógus önértékelés: 4 fő 

Kócsi Zsuzsanna, Nagyné Lestyán Éva, Tárnokné Mátyás Alíz, 

Vlcskóné Balogh Boglárka                                                                                                                                                         
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Január hónapban elindítottuk az online felületen az önértékelési folyamatokat, az 

önértékelésbe bevont kollégákat időben tájékoztattuk a feladataikról, a látogatás 

időpontjairól. A BECS tagjai egymás között elosztották az ezzel járó feladatokat. A 

dokumentumok elemzése, kérdőívezés, interjúk zökkenőmentesen, időben elkészültek. 

A látogatásokat rendkívüli esemény nem zavarta meg. A fejlesztési tervek elkészítéséhez 

mindenkinek sikerült a vezetővel előzetesen egyeztetni, majd a dokumentumot az 

internetes felületre feltölteni. 

A 2022/2023-as nevelési évben a még nem önértékelt óvodapedagógusok, illetve az 

intézményi önértékelés elvégzése lesz a legfontosabb feladata a BECS-nek. 

 

Békéscsaba, 2022. június 30. 
 

Váradi Ildikó Katalin    

      BECS vezető 

 

7.3. Művészeti Munkaközösségi beszámoló 2021/2022. 

 

2022. tavaszán felkérést kaptunk Nagy Jenőnétől, pedagógiai programunk megálmodójától, 

hogy a 2022. novemberében megrendezendő regionális ONME (Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel alternatív óvodai program) konferencián előadást tartsunk. A konferencia támája 

az intraperszonalitást támogató személyi tulajdonságok kialakítása és fejlesztése óvodás 

korban. 

A nevelőtestülettel közös munkába kezdtünk, Nagy Jenőné útmutatásai alapján értelmeztük az 

intraperszonális intelligencia területeket, ebből kiválasztottuk az autonómiát, mint olyan 

területet, amit minden csoportban fejlesztünk – különféle játékos módszerekkel, eszközökkel, 

technikákkal. Az anatómia mellett ezekben a jó gyakorlatokban megjelenik az éntudat, az 

önbecsülés, a magabiztosság, az önértékelés és az optimizmus fejlesztése. Egy összesítő 

gyűjteményt készítettem, a csoportokban működő fejlesztő munka alapján – bemutattam 

csoportonként a működő jó gyakorlatokat, az eszközöket és az elért eredményt. 

További feladatunk, a konferenciára javasolt témánk: az őszinteség és a szerénység, mint 

pozitív erkölcsi tulajdonság gyakorlati fejlesztésének lehetőségei, nonverbális és verbális 

jellemzőinek megismertetése, valamint interiorizálása a gyermeki személyiségbe.  

A nevelőtestülettel közösen gondolkodva készítjük el őszre az előadás anyagát – videó és 

képanyaggal gazdagítva (fejlesztő és drámajátékok alkalmazása nevelésünkben differenciált 
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tevékenységekben). Évvégére felülvizsgáltuk a csoport nevelési terveket, az illemkódexeket – 

a következő tanévben aktualizáljuk a csoportdokumentumokat a felsorolt erkölcsi 

tulajdonságok kiemelésével.  

Békéscsaba, 2022. június 20. 

 

       Tóth Ágnes munkaközöségvezető  

 

7.4. A kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezésének  

    dokumentálása. 

Intézményünkben a kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezéséért az 

óvodavezető és helyettese felel. Számomra évek óta fontos elvárás a munkatársaimtól, hogy a 

csoporton kívüli többletmunkát, esetleges helyettesítéseket úgy oldjuk meg, hogy mindenki 

azonos módon kivegye a részét a többletfeladatokból. Ebből következik, hogy idén sem okozott 

gondot a többletfeladatok egyenlő terhelésének elosztása. A dokumentálása a dolgozók jelenléti 

ívében történik. Az óvodapedagógusok esetében a kötött munkaidő megegyezik a neveléssel-

oktatással lekötött munkaidővel. Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a 

gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell 

fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, 

azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel 

(értekezlet, ünnepség), gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára. 

Egész évben arra törekedtem, hogy csak a legszükségesebb esetben vegyem igénybe a plusz 4 

órát munkavégzés céljából. Törekedtem az egyenletes terhelés biztosítására a feladatok 

elosztása során. 

 

8. Gyermek- illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett  

     vezetői intézkedések 

 

2021/2022-es nevelési évben nem történt dolgozói baleset. 

Gyermekbalesetek száma:    2 fő  

Oka: gyermek figyelmetlenségéből, mozgásának koordinálatlanságából adódó balesetek. 

Minden esetet rögzítettünk a KIR-ben, illetve a jegyzőkönyv egy-egy példányát átadtuk a 

szülőnek és elküldtük a jegyzőnek. 

 



 37

9. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás módja, gyakorisága,   

résztvevők 

 

Szülői Szervezet képviselőivel folyamatosan, tartjuk a kapcsolatot. Minden olyan kérdésben 

tájékoztatjuk Őket, kikérjük a véleményüket, melyet jogszabály, rendelet előír az óvoda 

számára. Kapcsolatunk egyenrangú partneri kapcsolat. Minden csoportnak van zárt facebook 

  

csoportja, ahol folyamatos tájékoztatást kapnak kiírásokon, fényképeken keresztül a csoport 

életéről. A zárt facebook csoportokon keresztül folyamatosan informáltam a szülőket a 

járványügyi előírásokról és a járványügyi eljárásrendről, intézkedési tervekről, ügyeleti 

lehetőség biztosításáról, rendkívüli szünet ideje alatt az elvihető étkezés igényléséről, 

feltételeiről. 

Továbbra is törekedtünk folyamatos kapcsolatot fentartani a Bölcsődével, Általános Iskolákkal, 

Közművelődési Intézményekkel. 

Az óvodánk rendezvényeit, hagyományait a Pedagógiai Programunk alapján a járványügyi 

előírások szigorú betartásával folyamatosan törekedtünk megvalósítani, az éves 

munkatervünkben rögzített határidők betartásával, felelősök meghatározásával. Több 

programunkat kénytelenek voltunk elhalasztani (karácsonyi ünnepség, évszaki hangversenyek, 

koncertek, évszaki galéria-avatók, tehetséggondozó műhelyek működtetése, juniális, 

Alapítványi bál, fél éves szülői értekezletek, fél éves fogadóórák, eset megbeszélések). 

 

10. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági  

helyzete 

10.1. Pályázatokon való részvétel, nyertes pályázatok, a költségvetési bevételen túli egyéb 

bevételek alakulása, számszerűen tételes kimutatással. 

Költségvetésen túli egyéb bevételeink a tornaszoba terembérleti szerződéseiből adódik (jóga 

tanfolyam). Minden évben megrendezésre kerülő Alapítványi bálunk, valamint a Juniális 

jótékonysági családi rendezvényünk bevételét az óvodánk támogatására fordítja az Alapítvány 

Kuratóriuma. Az idei nevelési évben az „Alapítványi Bálunk” és a 

„Juniális jótékonysági családi rendezvényünk” elmaradt. A Katica csoport a DM 

Magyarország által  meghirdetett  „Nap  gyermekei”  pályázaton  Garnier  naptejeket  és  

mesekönyveket   nyert. 

Folyamatosan tartom a kapcsolatot a gazdasági szervezetünk vezetőjével annak érdekében, 

hogy törvényesen és gazdaságilag is hatékonyan tudjam irányítani az óvodánkat. 
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10.2. A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő 

eszközök beszerzése, pótlása. 

Nincs hiányzó kötelező eszközünk. Folyamatos a selejtezés és az eszközök és felszerelése 

pótlása. 

 

2021.  

• vízvezeték szerelés     62.000.- 

• villanyszerelés              129.000.- 

• zsírfogó akna tisztítás     35.000.- 

 vizesblokk betonozás             275.397.- 

 mosógép 1 db      94.998.- 

 Porszívó 2 db              146.000.- 

 Szőnyegtisztító gép 1 db    79.990.- 

 villanyszerelési munkák            105.000.- 

 üvegezés      23.000.- 

 tükör       19.000.- 

 számítógép javítás     24.900.- 

 fűnyíró karbantartás     10.200.- 

 riasztórendszer karbantartás    10.795.- 

 udvari játszóeszközök festése, karbantartása  45.000.- 

 gázkazánok karbantartása    77.800.- 

 zöld hulladék elszállítás    76.200.- 

 lombszívó      41.990.- 

 tányér       54.990.-   

ÖSSZESEN: 1.311.260.- 

 

2021. egyéb támogatások 

• 174/2021.(III.19.) Polgármesteri határozat – lift javítás     480.000.- 

 60/2021 (IX.21.) PGTB – 1 db gyermekmosdó felújítás      2.065.000.- 

ÖSSZESEN: 2.545.000.- 
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2022 június 30-ig 

 gázkazán karbantartás    38.100.- 

 villanyszerelés              170.000.- 

 mosogatógéphez szűrő    12.215.- 

 riasztórendszer javítás    27.305.- 

 kerti kúthoz szivattyú     43.315.- 

 vasaló 2 db      17.000.- 

 számítógépek védelme (szoftver 3 évre)  41.445.- 

 villanyszerelés     70.000.- 

ÖSSZESEN: 419.380.- 

2022. egyéb támogatások 

 84/2022 (V.24.) PGTB – 1 db gyermekmosdó ajtócsere      196.000.- 

     

10.3. Játszótéri eszközök felülvizsgálata 2020. 06. 25-én megtörtént. 

18 db udvari játékból 17 db megfelet minősítést kapott, 1 db háromszög mászóka kisebb hiba 

miatt részben megfelet minősítést. Azóta azt az egy játékot is kijavítottuk, karbantartottuk. 

 

11. Rendkívüli események az óvodában 

Rendkívüli esemény a járványügyi vészhelyzeten kívül nem történt. 

 

12. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai 

2021/2022 évben az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények 

ellenőrzése – az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring 

típusú ellenőrzése” című ellenőrzést végzett. Az ÁSZ ellenőrzés célja volt, hogy az ellenőrzéssel 

előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, a feltárt 

jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását.  A feltárt csekély 

jelentőségű hiányosságokat (nem volt szabályszerűségi hiba) időben korrigáltuk és megküldtük az 

ÁSZ részére, így az intézmény besorolásának kockázati szintje alacsonyra csökkent. A Fenntartó az 

Alapító okiratot 2021. szeptember 30-ig módosította a Kormányhivatal kérésének megfelelően. 

 

13. Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai 

2021/2022-es nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzésünk nem volt.  

Egy óvodapedagógusunk sikeres mesterpedagógus minősítésen van túl. 
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14. Járványügyi felkészülés, vészhelyzeti intézkedések az óvodában. 

 

Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő belépés szabályai 2021. december 1. napjától 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok és az emberi 

erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 

29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban 2021. december 1. napjától az alábbiak 

szerint történt a nevelési intézményekbe történő belépés:  

A gyermeket az óvodába vagy onnan hazakísérő személy kizárólag akkor léphetett az óvoda 

épületébe, ha érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezett. 

A védettségi igazolvánnyal rendelkező, gyermekenként 1 fő kísérő az intézmény épületébe a 

védettségi igazolvány felmutatását követően, orrot és szájat eltakaró maszk viselésével 

beléphetett be. 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező kísérő az épület ajtajában adhatta át a gyermeket 

az óvoda alkalmazottjának.  

A szülők a gyermekek gördülékeny fogadása érdekében reggel 8 óra 30 percig érkeztek meg az 

intézményünkbe, illetőleg 15 óra 30 percet követően érkeztek a gyermekért az óvodába. Az 

ebéd után hazajáró gyermekek átadása 13 órakor történt az épület főbejáratánál. Ekkor a 

védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők sem léphettek be az intézményünkbe. 

 

2022.05.24.-2021.05.29  Katica csoportra vonatkozott. 

 

Békéscsaba, 2022. július 08. 

 

 

 

        Kócsi Sándorné 

    óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 



 41

 Óvodai csoportok év végi értékelése 

 

Bóbita vegyes csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 
 
Ebben az éveben új óvodapedagógus csatlakozott csoportunkhoz, törekedtünk rá, hogy 
kölcsönösen megismerjük, megszeressük egymást, így a „mi-tudat” határozza meg 
mindennapjainkat, eredményesen valósítottuk meg az együttnevelést a családokkal – ez az 
összetartozás igazi siker jelent számunkra. Tudatos pedagógiánk eredménye, hogy közösségi 
és egyéni élményekben, kreatív alkotómunkában, művészeti tevékenységekben gazdag, sikeres 
évet zártunk. Bizalmon alapuló kapcsolatok, baráti kötelékek támogatták csoportunk 
összhangját, összekovácsolódását – ez volt jellemző a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt, és 
felnőtt-felnőtt kapcsolatainkra. A Bóbitások elnevezést magunkénak érzik az óvodásaink, a 
csoportban dolgozó felnőttek és a szülők is.  
Valljuk, hogy ha a csoportban dolgozó felnőttek tisztelettel, szeretettel, megértéssel élik meg 
mindennapjaikat, ez inspirálja a Bóbitás gyerekeket, szülőket, családokat is – így tudjuk a 
családokkal együtt nevelni a ránk bízott óvodásokat.  

A különböző tevékenység-formákat, a csoport életét segítő dokumentációkat a Művészeti 
Programunk szellemében alakítottuk, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az új 
óvodapedagógus társam is megtanulja a művészeti speciális módszereket, 
tevékenységformákat, ebben nagy segítségemre volt a csoportunk dajkája is. Továbbra is 
jellemzően elmaradtak ebben a tanévben is a továbbképzések, tapasztalatcserék, de a szakmai 
kapcsolatok ápolására csoportszinten továbbra is törekedtem – online formában tanácskoztam 
a „művészetis” kollegákkal, illetve programírónk ellátogatott az óvodánkba, ellenőrizte és 
értékelte bázisóvodaként nyújtott nevelő tevékenységünket. Továbbá hiteles, igényes 
anyagokat kínáló online platformokon gazdagítottuk tudásunkat. 
A szülőkkel, családokkal együttműködve neveljük az óvodásainkat, célunk, hogy a családok is 
megismerjék, elfogadják közösségi normáinkat, illetve törekszünk a gyermekek sajátos 
igényeinek megismerése (természetesen azokra, amik tolerálhatóak az többségi nevelés keretei 
között). Kiemelt feladatunk volt, hogy a fiatal óvodapedagógus is a közösség elfogadott, 
teljesértékű tagja legyen. Építünk a családok jó nevelési gyakorlataira, megerősítjük ezeket, 
illetve segítséget nyújtunk a kevésbé eredményes módszerek lecserélésére – ezt bátorító, 
ösztönző szándékkal tesszük, mindig szem előtt tarjuk, hogy a gyermek a családé. 
Szaktudásunkkal, korosztályi tapasztalatainkkal, toleranciával, együttműködő módon 
támogatjuk a családokat (négyszemközti, bizalmas beszélgetésekkel segítettünk az idén több 
szülőt, családot). Ebben a tanévben nagyon sok nevelési problémával szembesültünk (ez nagy 
hátránya a stresszes betegségekkel teli időszaknak), szakemberek bevonására is szükség volt 
néhány esetben (pszichológus, beszédindító logopédus). A családokban legnagyobb problémát 
gyermekük akaratossága, hisztije, berögzött rossz szokásai okozzák egy-egy óvodásunknál (ez 
az óvodában jól kezelhető, finomítható volt), a legtöbb esetben ezt sikerült közös 
gondolkodással megoldanunk. A szülők kérik, megfogadják tanácsainkat, építenek munkánkra 
– a legtöbb esetben. Volt olyan eset, amikor a vezető felé jeleztük az akkut nevelési problémát, 
szülői zárkózottságot e tekintetben, mert szinte teljesen hárító volt a szülő. 
Nyitott csoport vagyunk, biztosítjuk az együttműködést segítő információcserét (napi 
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jelzések, zárt facebook csoport, messenger, chat, telefon). Az idén már megvalósíthattuk közös 
programokat – szülői megbeszélés, Majális. Az online információs csatornát is hatékonyan 
működtetjük a zárt facebook csoportunknak köszönhetően. Több szülő igényelte az egyéni 
kapcsolattartást – örömmel teljesítettük ezt is. Egy-egy szülő nagyobb hangsúllyal igényli a 
napi kapcsolattartást reggelente vagy délután, amikor ez zavaróvá válik a gyermekek 
mindennapjaiban, nagy toleranciával kezeljük a helyzetet. Örömmel tölt el minket, hogy a 
legtöbb család elismeri nevelő munkánkat – ezt jelzik felénk és mások felé, illetve több esetben 
támogatással segítik a csoport életét (finomságok, alapítvány támogatása, egyéb anyagi 
segítség, tevékeny együttműködés). Sajnos a korábbi Bóbitások (most iskolások) nem térhettek 
vissza látogatóba a csoportba, pedig örömmel fogadjuk máskor őket – jelzés ez számunkra, 
hogy örömmel térnek vissza a Bóbitába. 

Szeptemberben nagy segítségünkre volt a zökkenőmentes beilleszkedésben az „Engedjétek, 
hogy szeressünk benneteket” befogadási program (Pedagógiai Program szerint első 
projektünk), és a reggeli személyes percek – 4 kiscsoportos gyermek csatlakozott 
szeptemberben a csoportunkhoz, illetve a nyárról visszaérkező nagyobbaknak is segítettünk a 
reggeli egyéni figyelemmel. 
Az új gyermekek és az új pedagógus beilleszkedését hatékonyan segítette még a csoportban 
működő tudatosan alakított stabil szokás- és szabályrend, valamint a bizalmat sugárzó, 
családias légkör. A jó szokás és szabályrendszerünk eredménye, hogy otthon is tudnak a szülők 
a nevelésünkre támaszkodni– erre nagyon büszkék vagyunk. 
Időnként nehezebben kezelhető problémákat okozott év közben néhány gyermeknél a család 
bizonytalansága, türelmetlensége – ez kihatott a gyermekre is, jelzéssel fordultunk a szülők 
felé, legtöbb esetben törekvésünk sikeres volt.  
Időnként nagyon nehézzé tette nevelésünket az egyik kislány szelektív mutizmusa, illetve az a 
tény, hogy hiába keressük, kérjük a mutizmus feloldására a pedagógiai módszereket, a 
szakemberek segítségét – a szülő hárít, sajnos még egy személyes megbeszélést sem sikerült 
létrehozni (teljes az elutasítás a szülők részéről). Tovább próbálkozunk, mert L. már csak egy 
év haladékot kapott az iskola kezdésig, DE nagyon pozitív, hogy L. szeret minket, hízeleg, 
otthon sokat mesél az oviról. 
A Családok Átmeneti Otthonából hozzánk járó kisfiú körülményei sokat romlottak, szülei 
elváltak, nyáron tovább költöznek egy másik városba, sajnáljuk, hogy gyermek szenvedi el az 
anya sorozatos rossz döntéseit.  
Továbbra is kihívás, hogy két kisfiú bár nagy beszédmotivációval rendelkeznek, alig lehet 
érteni mondandójukat, szókincsük is szegényes – szakemberek is segítik fejlődésüket (de 
nagyon kevés eredményt értünk el, mivel túlterhelt a Szakszolgálat, lassú folyamat a gyermekek 
felmérése, megfelelő szakemberhez irányítása. Azonban igazán megnyugtató, hogy a csoport 
felnőttjeit, társaikat maradéktalanul elfogadták, és örömmel jönnek oviba reggelente – a szülők 
is szerencsére igen közreműködőek. 
Többnyire mindenképpen elmondható, hogy a közreműködő családokkal együtt kerestük a 
megoldást, így hatékony volt a gyermekek érdekében hozott közös erőfeszítésünk. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket különös gonddal támogatjuk (3 fő SNI, 4 fő BTMN), 
együttműködünk a szakemberekkel, családokkal, keressük a tovább fejlődés optimális 
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lehetőségeit, akit szükséges tovább küldünk a Szakértői Bizottsághoz. 
A 3-5 éves tehetségígéreteket programunknak megfelelően a mindennapokban játékos 
tevékenységekkel fejlesztjük, de idén a nagycsoportosoknak is csak ez a lehetőség volt adott, 
nem tudtuk a járvány miatt működtetni a tehetségműhelyeket.  
A gyermekek fejlettségének rögzítésére, nyomon követésére, a segítségadás kidolgozására, 
tehetségjellemzőik megállapítására a „Gyermektükör” egyéni fejlesztési dokumentációt 
alkalmazzuk. 

Művészeti Programunk szélesen értelmezi a tanulást - játék, a játékban integrált tevékenységek 
során egyénileg, párban, mikro- és kiscsoportban, vagy frontálisan jutnak ismerethez, 
tapasztalatokhoz, élményekhez óvodásaink.  
Értelmi képességeik hatékony, differenciált fejlesztése volt egész évben az egyik kiemelt célunk 
- úgy, hogy örömmel, spontán tevékenykedhessenek, önállóan felfedezéseket tegyenek (és erre 
képesek legyenek otthon is). Az év során változatos, közvetlen tapasztalatszerzéseket, 
élményeket biztosítunk, úgy, hogy a különböző életkorú és fejlettségű gyermekeknek (vegyes 
életkorú csoport) egyszerre teremtsük meg a motivációt, a kreatív kibontakozás lehetőségét. 
Valljuk, hogy a vegyes csoportban erőteljesebben megmutatkozik minden kisgyermek 
egyedisége, önálló fejlődési ritmusa, hiszen itt „feltűnés nélkül”, sikeresebben tud más irányba 
mozdulni. 
Közben kiemelten figyelnünk kellett arra, hogy segítsék, ösztönözzék, és ne hátráltassák 
egymást a különböző korú és fejlettségű óvodások, kevés legyen a konfliktus, az esetleges 
frusztráció. Ez minden évben nagy kihívás számunkra, de a csoport mindennapi sikerei, a 
gyermekek önfeledt örömei minket igazolnak. Sikeresen kezeltük az idén a nem, vagy nehezen 
beszélő gyermekeket (4 kisgyermek) – a társak is megtanulták jól kezelni a helyzetet, illetve 
segítséget kértek, ha szükséges volt. 
A Pedagógiai Programunk szerint kialakított - gazdag játékos eszköztárral ellátott - 
funkciósarkok is támogatják ez irányú nevelő munkánkat.  

A Bóbitások aktív érdeklődéssel vettek részt minden irányított és szabad művészeti 
tevékenységben (mese-vers, ének, vizuális), a vizuális sarokban szívesen barkácsolnak, 
gyakran énekelnek, táncolnak, verselnek, mesélnek – egy szóval alkotnak (otthon is örömmel 
teszik ezt). Gazdag eszköztárunkkal segítjük kreatív, belülről fakadó, örömteli alkotó 
tevékenységüket. 

A kötött mozgástevékenységet kedd reggelente tartjuk, néhány családnak gondot jelent az, hogy 
időben érkezzenek, de a segítségüket kérjük, hogy a pontos érkezéssel támogassák a gyermekek 
mozgásörömét. Igénylik a napi szabadidős mozgáslehetőségeket, imádnak az udvaron lenni 
(rossz idő esetén az öltözőben, az aulában). Különösen nagy öröm az óvodai közös mozgás 
(sport, tánc). 

A környezet megszerettetésének projekt rendszerű feldolgozása állandó tevékenykedtetésre 
ösztönözte a gyermekeket, szívesen vettek részt a szülők is a gyűjtőmunkában, az élmények 
gazdagításában. Nagy sikere volt az idén a „Szorgos óvodás” és az „Édesanyám lelkem” 
projektnek. Bár időnként fel kellett felhívni a gyermekek (családok) figyelmét a 
gyűjtőmunkára. 
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Ápoltuk csoport és óvodai hagyományainkat, ünnepeinket – a közös programok igen jól erősíti 
„mi-tudatunkat”: új gyerekek szeretetteljes fogadása, advent, mikulás, karácsony, farsangi 
mulatság, otthoni Anyák-napi családi köszöntés megszervezése, Bóbita Majális, kirándulás. 

A Program nyújtotta művészeti élményszerzési lehetőségek – Ovi- Galéria, Ovi- Koncert, 
Százszorszép Színház és Bábszínház – részben megtarthatóak voltak az idén.  

A szabad játéktevékenységekben indirekt játékirányítást alkalmazunk, melynek célja a belülről 
vezérelt, motivált tartalmas játéktevékenység – de, ha szükséges támogató módszerekkel 
beavatkozunk. Az idén is az asztali társasjátékok, kötött szabályokhoz igazodó játékok 
megerősítése jelentette a legnagyobb gondot, a szabad szerep és konstruáló játékokban találták 
a legnagyobb örömet. Kezdetben ezt engedtük, de a nagyoknál miután tartalmatlanná, hangossá 
vált a szabd játék, mi adtunk ötletet a jó játékhoz. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy óvodásaink önállóak, nyitottak, érdeklődőek, 
ösztönzően hat gyermekeinkre a feltétel nélküli szeretet, pedagógiai hitvallásunk: „Tisztellek 
Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a 
segítségemre.” – a járvány idején is érvényben voltak ezek a mutatók. 
Minden gyermek megtalálta a helyét a csoportban (az SNI-s és BTMN-s gyermekek is), tartós 
baráti kapcsolatok alakultak ki – nap, mint nap körbe ölelt minket a szeretetteljes, bizalmon 
alapuló légkör. A felnőtt - gyermek kapcsolatában a bátorító nevelés pszichológiáját 
alkalmazzuk, az inkluzív, befogadó nevelést szem előtt tartjuk, a gyermekek pozitívumaiból 
építkezünk. Nevelésünkben szívesen alkalmazzuk a feszültség oldására, a derűs légkör 
alakítására a humort – ez által finoman, szellemesen nevelünk, adunk mintát, tanácsot. 

Büszkék vagyunk arra, hogy gyakran dicsérik más felnőttek csoportunk fegyelmezettségét, 
talpra esettségét, családias hangulatát. Ezek a visszajelzések igazolják nevelésünk 
eredményességét – és mutatják remekül működő kollegiális kapcsolatunkat egymással (óvónők 
és dajka). Pozitív visszajelzés volt a szülőktől, hogy otthon is alkalmazzák kialakított 
szokásainkat a gyermekek, könnyebb volt így az otthoni élet.  

Úgy érezzük, a Bóbita csoportnak örömmel részesei a gyermekek (családok is) nap, mint nap, 
hiszen csoportunk olyan közösséggé kovácsolódott, ahol az élményeket boldogan éljük meg, 
a problémákat zökkenőmentesen, veszteség nélkül megoldjuk, a szülők bizalommal 
forduljanak hozzánk. A két óvodapedagógus és a dajka egysége, közös szellemisége 
csoportunk mozgatórugója volt évekig, törekedtünk rá, hogy az új „egység” is hatékony és 
eredményes legyen – nehéz, hogy jövőre új óvodapedagógust kell megint keresni a csoportba.  
Azonban rendületlenül hisszük, hogy az új óvó nénit is sikerül szeretettel befogadnunk, 
megérezheti már az elejétől a „Bóbita-érzést”, ebben a gyerekek, a családok is biztosan 
segítségünkre lesznek. 
 

  Tóth Ágnes       Tóth Henrietta 

          óvodapedagógus                óvodapedagógus 
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Micimackó vegyes csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 
 
A tanévünket a Művészeti programunk szerint az „Engedjétek, hogy szeressünk 
benneteket!” befogadási programunkkal kezdtük. 24 főből áll a csoport. Az összetételét 
tekintve 20 nagycsoportos,  és 4 középső csoportos gyermekünk van. A mi csoportunkba az év 
kezdésekor 3 új gyermek érkezett. A személyes percekkel tudtuk biztosítani a meleg 
szeretetteljes, családias légkört, melynek hatására a gyermekek nagyobb biztonságban érzik 
magukat. Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a gyermekek jól érzik magukat a közösségben.  
 
Szeretnek óvodába járni, és többé- kevésbé megismerték, elfogadták és igyekeznek betartani az 
adott, ill. a közösen kialakított szabályokat. Hamar, zökkenőmentesen zajlott a visszaszoktatás.  
A 2021/ 2022-es nevelési évünk nem éppen úgy alakult, mint ahogyan azt terveztük. A kialakult 
járványügyi helyzet miatt óvodánkban kétszer is karanténba került a csoportunk.  
Ez idő alatt igyekeztünk kreatív, fejlesztő feladatokat küldeni. Nagy örömmel nézegettük a 
képeket, melyeket a szülők küldtek az alkotás, feladatmegoldás folyamatáról, 
végeredményéről.  
 
Sajnos elmaradtak az évszaki koncertek, az ovi galéria adta élmény lehetőségek. A 
tehetséggondozó műhelyeket a járványügyi készültség, majd a vészhelyzet miatt az idei évben 
nem tudtuk beindítani, mivel a gyerekek különböző csoportokból kerültek volna be válogatásra, 
de igyekeztünk ezt saját csoporton belül megvalósítani 
A tanköteles korúak vízhez szoktatása ebben az évben már újra indult. Nagyon örültek a szülők 
és a gyermekek is nagyon élvezték. 
Csoportunkban elért eredményekhez, a szülőkkel kialakított jó kapcsolathoz mindhármunk 
részéről összehangolt, következetes munkára volt szükség. Az óvodai élet szervezésében, 
programok lebonyolításában is részt vettünk, természetesen a kialakult helyzet és szigorú 
szabályok betartása mellett, melyek a következők voltak:  

 „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket” projekt 

 Mihály nap 

 Mikulás várás - csoportban 

 Adventi készülődés 

 Farsang - csoportban 

 Március 15. – csoportban 

 Édesanyák köszöntése, ajándékkészítés 

 Gyermeknap – a többi csoporttal együtt az udvaron 

 Nagycsoportosok búcsúzása – Micimackó Majális 

 Őszi kirándulás a Micsoda Majorba kolbusszal 

 Tavaszi kirándulás a repűlőtérre Dottóval, Fagyizás, séták 

Az egész éves munkánkat áthatotta a tudatos tervezés, ami a gyermekcsoportunk fejlődéséhez, 
aktuális állapotához igazítottunk, figyelembe véve az egyéni szükségleteket is. 
Folyamatosan együttműködtünk a családokkal. Minden nap tudunk velük váltani egy pár 
mondatot. Az információáramlást nagyban segíti a zárt Facebook csoportunk, valamint a 
faliújságunkra kihelyezett aktuális információk. Létrehoztunk pár éve egy Google+ csoportot, 
ahol kizárólag az óvodában készült fényképek kerülnek megosztásra. Havonta kb. 150-200 fotó. 
Innen jó minőségben le tudják tölteni azokat a képeket, amelyeket szeretnének. Itt a csoport 
életét is nyomon tudják követni. 
Nagy igény mutatkozott a szülők részéről a féléves egyéni értékelések iránt, melyet a 
vírushelyzet miatt, nem tudtunk hagyományos keretek között teljesíteni.  
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Sok szülő ugyan azokkal a nevelési problémával küzd, jó látni, hogy sokat beszélgetnek erről 
egymással. Ez a közös élethelyzet össze is kovácsolta a szülőket. Egy szülő van, akivel 
nehezebben boldogulunk, folyamatosan a hibát keresi nem fogadja el a véleményünket, a 
hibákat keresi. Ez megkeseríti a mindennapjainkat. 
Elégedettséggel töltött el bennünket, hogy a szülők ennyire aktívak és érdeklődőek voltak. Sok 
segítséget is kaptunk tőlük a tanév folyamán: zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, szabadidős 
rajzpapírok. 
Csoportunkba 5 fő BTMN-es és 7 fő logopédiai fejlesztést igénylő gyermek jár. A kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekeinket fokozottan figyeltük, szorosan együttműködtünk az őket 
fejlesztő szakemberekkel.  
A „Gyermektükör” dokumentációnkban rögzítettük a gyermekek fejlődését, megsegítésük 
módját és eredményeit, valamint a tehetségjellemzőit. 
 
Az egészséges életmód alakítása terén látványos a gyermekek fejlődése. Kevesebb segítséggel 
és ellenőrzés mellett végzik a feladatokat, egyre önállóbbak. Természetesen vegyes csoport 
révén korosztályukhoz mérten. Önkiszolgálási tevékenységeik végzésére elegendő időt 
biztosítottunk, sokat dicsértük, aki már betartotta a megbeszélt szabályokat. Mindig 
megragadtuk önkiszolgáló tevékenységek közben is a lehetőséget szociális érzékenységük 
fejlesztésére, viselkedési szokásaik alakítására. A naposi munkát képesek önállóan végezni. 
Igyekeztünk mindent egyszerű magyarázatokkal alátámasztani, ismereteiket bővíteni, hogy 
tudatosodjon is bennük mit, miért teszünk, milyen következményei vannak cselekedeteiknek. 
Ennek köszönhetően környezettudatosságuk is alakult, figyelnek, és figyelmeztetik egymást, 
hogy mindenből csak a szükséges mennyiséget használják. Sokat fejlődtek a kulturált étkezési 
szokások terén. Egyre többet használjuk a kanál mellett a kést és villát. Eleinte ez komoly 
problémát okozott egy-két gyermeknél, de később kifejezetten élvezetessé tett étkezéseinket. A 
gyerekeknek nagy önbizalmat ad, az önállóság és „én is meg tudom egyedül oldani” élménye. 
Az egészséges táplálkozás iránt a szülők részéről is felmerült az igény, ami biztató, mert a 
táplálkozás szokásait csak közösen tudjuk befolyásolni. 
 
A játékot a játékba integrált tanulást a különböző tevékenységi formák segítették. A Művészeti 
programunk ezek kivitelezését, megvalósításának módját előírja, melynek alkalmazásával szép 
eredményeket értünk el a gyerekeknél, úgy, hogy örömüket lelték benne. Sok lehetőséget 
biztosítottunk az év során a tapasztalatszerzésre, mely mélyítette a tudásukat. Játéktevékenység 
irányítása alatt figyelembe vettük a gyerekek aktuális érzelmi állapotát, törekedtünk 
szükségleteik kielégítésére, élménynyújtásra. A játék tervezésekor építettünk a gyerekek 
életkori sajátosságaira és egyéni és közösen szerzett tapasztalataira, valamint a spontaneitásra. 
Ennek köszönhetően bátran fordulnak felénk kéréseikkel, eszközigényükkel kapcsolatban.  
 
A szabad játéktevékenység során az indirekt játékirányítást alkalmazzuk, ez nagyban elősegíti 
a belülről vezérelt, tartalmas játéktevékenységet. Már jól kialakult a csoportunkban a funkciós 
játékterek megfelelő, kreatív használata, így egymás megzavarása nélkül van lehetőség a 
játéktevékenységek elmélyülésére. Néhány gyermekünknél nagy gondot okoz, hogy „nem 
tudnak játszani’. Őket személyes példával és a játékba való bekapcsolódással segítettük meg. 
Ez több gyermeknél célra is vezetett, de van egy-két gyermekünk, akire ez sem volt hatással. 
Ők, mint a szülőkkel való konzultálások során kiderült, otthon a játéktevékenység a 
televíziónézésből és a számítógépes játékokból áll. A szülőknek ajánlottunk szakirodalmakat, 
melyekből tájékozódhatnak ezek hatásairól a gyermekükre. 
 Ha az idő engedte, sokat voltunk a szabadban, ahol megtapasztalhatták a homokozás, 
szaladgálás, labdázás örömeit. A helyiségek berendezését úgy alakítottuk ki, hogy az állandó 
játszóhelyek mellett, sok lehetőség legyen a mobil térberendezésre. 
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Az ábrázoló tevékenység az egyik a legkedveltebb tevékenység csoportunkban. Kezdik 
önállóan használni az eszközöket nem csak a foglalkozásokon, hanem a szabadidős 
tevékenységek során is. A célunk, a gyermeki alkotó-, alakító kedv, közlésigény felkeltése és 
segítése, az ehhez szükséges feltételek biztosításával, ábrázolási témák gazdagítása volt, mely 
egyre látványosabban megmutatkozott az elkészült alkotásokon. Megismertettük a gyerekeket 
a formázás eszközeinek helyes használatával, a nyomat készítés és a díszítés technikáival 
(vágás, hajtogatás, gyurmázás, fonás). 
Az elkészült alkotásokat a gyermekek jeleivel ellátva az öltözőben, vagy erre a célra kialakított 
polcokon, galérián helyezzük el.  
 
Az ének tevékenység nem a legkedveltebb, hiszen 16 fiú jár hozzánk és ők kevésbé kedvelik 
ezt a tevékenységet. E miatt nagy gondot fordítottunk az anyagválasztásra, hogy minél több 
„fiús” dalt, énekes játékot tudjunk nekik tanítani. A csoportunkban az éneknek, zenei 
nevelésnek az óvodai életben mindenütt helye van, melyet igyekeztünk minél szélesebb körben 
alkalmazni. (mondókák, népi gyermekjátékok, dalos játék). Észrevétlenül megtanulhatták, 
gyakorolhatták a játékszabályokat, szabálytudatuk is fejlődött. Új szavakat, népi kifejezéseket 
ismertek meg, így fejlődött, bővült szókincsük. Felismernek néhány hangszer hangját, és maguk 
is képesek hangszerek megszólaltatására (dob, cintányér, triangulum). Gátlásaik is szépen 
oldódtak. 
 
A meséket változatos formában dolgozzuk fel, hol dramatizálva, hol bábozva, kreativitásra 
ösztönözzük őket.  Az önálló mesélés során szükség szerint javítjuk a helytelen ragozást, 
segítünk, hogy választékosan fejezzék ki magukat. Dramatizálás során a szöveget mimikával, 
gesztusokkal kísérik. A gyermekek többségének szókincse, kifejezésmódja sokat fejlődött, 
mondanivalójukat próbálják egész mondatban megfogalmazni. Gyakran játszunk 
szókincsbővítő játékot, így kezdik megismerni a gyűjtőfogalmakat, szinonímákat. A hangerő 
megválasztására folyamatosan figyelmeztetjük őket. A mindennapos mese nagyon leköti őket, 
szívesen vállalnak szerepeket is a dramatikus fázisban. A verstanulás már kissé nehézkesebb, 
több olyan gyermekünk is van, aki nehezen tanul verseket. Próbáltuk minél több eszközzel 
(bábok, rajzok, mozgás stb.) motiválni őket. Ez nagyban elősegítette a versek elsajátítását. 
 
A környezet megszerettetésének projekt rendszerű feldolgozása állandó tevékenykedtetésre 
ösztönözte a gyermekeket, szívesen vettek részt a szülők is a gyűjtőmunkában. A járványügyi 
helyzet miatt ebben a nevelési évben kevesebb alkalmunk volt a gyermekekkel az óvoda falain, 
udvarán kívül ismeret-, és tapasztalatszerző sétákra, kirándulásokra menni. Ennek 
kiküszöbölésére sokszor igénybe vettük az internet adta lehetőségeket.  
  
A mindennapos szabad-, és a csütörtöki szervezett mozgástevékenységekkel igyekeztünk 
kielégíteni a gyermekek mozgásigényét, fejleszteni testi képességeiket, s ezen keresztül értelmi 
képességeiket is. A gyermekek körében, 1 gyermek kivételével, igen kedveltek a mozgásos 
tevékenységek, feladatok. Néhány gyermek még bátortalan kicsit, de testi képességeik, 
figyelmük tartóssága, szabálytudatuk a rendszeres szervezett foglalkozások során sokat javult. 
A járványügyi helyzet okozta szigorítások miatt lehetőségeink kissé korlátozódtak. Azonban 
ha lehetett igyekeztünk élményszerző sétákat is szervezni, amelyek a mozgásigény kiselégítése 
mellett az állóképesség, kitartás fejlesztését, az ismeretbővítést, tapasztalatszerzést is 
nagymértékben elősegítette. Amint lehetett, kint az udvaron tartottuk a foglalkozásokat. 
Igyekszünk jó közösséget építeni, csoportkohéziót erősítő játékok segítségével. Valamint jó 
példával szolgálunk mi felnőttek az egymáshoz való viszonyulásunkkal. 
Csoportunkban nincsen peremhelyzetű gyermek. Mindenkit elfogadunk (gyermekek és 
felnőttek egyaránt) olyannak, amilyen.  A gyerekek jól tudnak együttműködni társaikkal közös 
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tevékenységekben, játék során. Szerencsére nem jellemző csoportunkban az agresszív 
viselkedés. Mi megpróbáltunk nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört biztosítani a 
gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez. Igyekszünk továbbra is helyes példát mutatni 
egymás hibáinak tolerálására. Elmondhatjuk, hogy a csoportunkba járó gyermekek önállóak, 
nyitottak, érdeklődőek.  
Összességében egy igen eredményes, sikeres évet tudhatunk magunk mögött! 
 
 

  Nacsa Hajnalka Anna    Tárnokné Mátyás Alíz Kinga 
              óvodapedagógus         óvodapedagógus 
 
 
Süni kis csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 
 
Szeptemberben tiszta kiscsoporttal kezdtük meg a 2021/2022-es nevelési évet. A 21 beírt 
gyermekből 18-an érkeztek, két gyermek nem érkezett meg (jövőre kezdik el az óvodát), 
viszont a nevelési év folyamán öt új gyermek iratkozott be a csoportunkba.  Ebben a nevelési 
évben is lehetőség volt arra, hogy a szobatiszta, de még harmadik életévüket be nem töltött 
gyermekek is jöhessenek óvodába. 
Ez alapvetően meghatározta feladatainkat: Az év során a szokások, szabályok kialakítására, 
gyakorlására, a gyerekek beszoktatására koncentráltunk. A szülők megismerését szintén 
fontosnak tartottuk, hiszen általuk tudtunk a gyerekekről legtöbb információt gyűjteni, velük 
együtt nevelni. Az első szülői értekezleten bemutattuk a programunkat, a beszoktatás során 
egyre jobban megismertük elképzeléseiket, nevelési módszereiket, kölcsönösen megbeszéltük 
észrevételeinket. Közös munkánknak köszönhetően - melynek aktív részese a dajka nénink is - 
a gyerekek rövid idő alatt megszokták az óvodai életet.  
Az egészséges életmód alakítása terén látványos a fejlődésük az első napokhoz képest. 
Természetesen mindent segítséggel és ellenőrzés mellett próbálgatnak, de egyre önállóbban. Év 
kezdetén tartottunk a két és fél évesek befogadásától, de gyorsan beilleszkedtek, és a 
szobatisztaságuk is stabilnak bizonyult. Önkiszolgálási tevékenységeik végzésére elegendő időt 
biztosítottunk, sokat dicsértük, aki már betartotta a megbeszélt szabályokat. Mindig 
megragadtuk önkiszolgáló tevékenységek közben is a lehetőséget, szociális érzékenységük 
fejlesztésére, viselkedési szokásaik alakítására. Észrevettük, ha valaki türelmes volt, szépen 
tudott segítséget kérni, stb. Igyekeztünk mindent egyszerű magyarázatokkal alátámasztani, 
ismereteiket bővíteni, hogy, tudatosodjon is bennük mit, miért teszünk, milyen következményei 
vannak cselekedeteiknek. Ennek köszönhetően környezettudatosságuk is alakult, figyelnek, és 
figyelmeztetik egymást, hogy mindenből csak a szükséges mennyiséget használják.  
Kialakulóban vannak a kulturált étkezési szokásaik. Az egészséges táplálkozás iránt a szülők 
részéről is felmerült az igény, ami biztató, mert a táplálkozás szokásait csak közösen tudjuk 
befolyásolni. 
Kiscsoportosaink mozgásigénye nagy, rendszeresen igényelték a szabad mozgást. A 
tornaszobában kipróbálták az eszközöket, tornaszereket, hétről-hétre várták, hogy mikor 
megyünk ismét. Testi épségük, biztonságuk érdekében rendszeresen felidéztük a szabályokat. 
Kúszás, mászás, csúszás és néhány egyszerű játék szerepelt a terveink közt. Az udvar 
felfedezése után az udvari mozgásfejlesztő eszközöket is birtokba vették, bátran használják. 
Fizikailag erősebbek lettek, jól terhelhetők. 
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Játékuk életkoruknak megfelelő, egyre hosszabb ideig képesek elmélyülten játszani. Főleg a 
gyakorlójáték jellemző, de ügyesen használják a konstrukciós játékokat, egyszerű kirakókat, 
memória kártyákat. A szerepjáték során mindenféle eszközt, kelléket szívesen elővesznek, 
rendezgetik a játékteret témáiknak megfelelően. A játékok elrakása ezért több időt vesz 
igénybe. 
Érzelmi, akarati megnyilvánulásaikat többen nem tudják kellően szabályozni, előfordul, hogy 
sírással, hisztivel, esetleg durvasággal próbálnak valamit elérni. A kezdeti heves 
megnyilvánulások szelídültek, mert sokat beszéltünk a lehetséges megoldásokról, mesélés, 
bábozás, együtt játszás közben dicsértük a jó példákat. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a sírás, durvaság módszerével a szülők többségénél eredményt 
érnek el a gyerekek, viselkedésük azonnal megváltozik, ha anya, apa megérkeznek. 
Tanácsainkat, segítségünket gyakran kérik ez ügyben. 
Kiscsoportosaink sok ismeretet szereztek a sokszínű programok, események kapcsán, amelyek 
a csoportban, óvodában zajlottak. Az ünnepeken való részvétel, és az azt megelőző 
készülődések során - Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15, Húsvét, Anyák napja,- 
Családi nap, Gyermeknap - gazdagodott érzelmi életük, tájékozottabbak lettek. Művészeti 
programunk által, esztétikai élményekkel gazdagodtak az évszaki koncerteken, 
bábelőadásokon, és minden rendezvényünkön, hiszen mindig arra törekedtünk, hogy tiszta 
forrásból merítsünk ötleteket, esztétikus, ízléses alkotásokat mutassunk be. 
A gyermekek nyitottak, érdeklődők, bekapcsolódnak a tevékenységekbe. Bátorító 
nevelésünknek köszönhetően örömmel kipróbálnak mindent. Kedvelik az alkotást, a vizuális 
eszközöket, rajzolnak, festenek, gyurmáznak. A zenei képességfejlesztés, a hangszerek, a 
mindennapos éneklés, mondókázás örömforrás számukra. Gyakran ezek segítettek 
vigasztalásukban, amikor sírva érkeztek. Mesélések alkalmával talán nem is a mesét, hanem 
magát a ceremóniát, elvarázsolódást kedvelik legjobban. Rövid mesék meghallgatására 
képesek. Év vége felé érezhetően tartósabbá vált figyelmük, megbízhatóbb emlékezetük. 
Egyéni versmondásra egyre többen vállalkoztak. A gyerekek nagy része tisztán beszél, 3 
gyermek erősen beszédhibás, két gyermek csak szavakkal fejezi ki magát. Különböző 
problémák miatt az egyik gyermek szülei már óvodába lépése előtt kezdeményezték vizsgálatát, 
ő a szakvéleménye alapján mozgásfejlesztésre jogosult, de sajnos a nagy létszám miatt még 
nem kezdődött el a kisfiú fejlesztése. Fejlődésüket rajzos piktogramok segítségével jelöltük, 
ami nagyon motiválta a gyerekeket.  A projektek megvalósításába a szülőket is bevontuk. A 
gyűjtőmunkába kezdetben 1-2 szülő vett részt, majd egyre többen bekapcsolódtak. 
A szülők összefogásában, aktiválásában a Szülői Szervezet képviselői voltak segítségünkre. 
Rátermett, jó szervezők, bevonták a többi szülőt is az óvodai eseményekbe, csoportunk 
programjaiba.  
Csoportunkban elért eredményekhez, a szülőkkel kialakított jó kapcsolathoz mindhármunk 
részéről összehangolt, következetes munkára volt szükség.  
 

   
Rózsáné Kovács Márta   Váradi Ildikó Katalin 

      óvodapedagógus       óvodapedagógus 
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Őzike középső csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 
 
Az Őzikések nyitott, vidám, érdeklődő, egymásra odafigyelő, barátságos közösség.  Csoportunk 
létszáma 18 fő lett az év végére. Szeptembertől három kislány és egy kisfiú érkezett 
csoportunkba bölcsődéből, és másik óvodából, aki a Családok Átmeneti Otthonában élt 
testvéreivel, édesanyjával. A csoportba való beilleszkedésük, szokások, szabályok elsajátítása 
a három gyermeknél zökkenőmentesen történt. A negyedik gyermek a megyei szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján SNI státuszú (de a család a szakvéleményt nem fogadta el, 
csak a BTMN-es státuszt), életkorától elmaradott (2 év), így az ő beilleszkedése nehezebb volt. 
Januárban egy kisfiú családi változások miatt, másik városba költözött, két gyermek pedig 
másik óvodában, csoportba folytatta óvodás életét. 
 
A szülőkkel, családokkal együttműködve neveljük az óvodásainkat, mert valljuk, hogy csak 
közösen tudjuk megoldani a problémákat. A családok nevelési szokásaira építünk, de fontosnak 
tartjuk a gyermekek fejlődése érdekében, hogy szaktudásunkkal, tapasztalatainkkal, 
együttműködő módon segítséget nyújtsunk a felmerülő problémák megoldásában.  
Az éves munkánk során célunknak és feladatunknak tekintettük, hogy a szabályok, szokások 
rögzüléséhez a szülők otthoni megerősítése nélkülözhetetlen, ezért kértük a szülőktől az otthoni 
megerősítést. 
A szülők felé nyitottak vagyunk, fontosnak tartjuk a folyamatos információcserét, lehetőséget 
biztosítunk a napi szintű beszélgetésekhez. Szülői megbeszélések, féléves konzultációk, közös 
rendezvények, zárt facebook csoport is ezt segíti.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket nagyobb odafigyeléssel támogatjuk, 
együttműködünk a szakemberekkel, családokkal. Igyekeztünk az év folyamán programjainkat 
úgy szervezni, hogy ezek a gyermekek sem maradjanak ki a közös élményekből.  
Fontosnak tartjuk a gyermekek időben történő megsegítését, 6 gyermekünk jár valamilyen 
szakember általi fejlesztésre. 
Két kisfiúnk (SNI) TSMT mozgás- és gyógypedagógiai fejlesztést vesz igénybe.  
Egy kisfiúnak (BTMN) heti egyszeri mozgásterapeuta megsegítésére és heti kétszeri logopédiai 
fejlesztésre van szüksége. Egy kislány BTMN szakvéleménye alapján heti két alkalommal 
fejlesztőpedagógusi fejlesztésben részesült. Egy kisfiúnak, heti egyszeri mozgásterapeuta. Egy 
kislánynak pedig heti egyszeri mozgásterapeuta megsegítése és heti kétszeri logopédiai 
fejlesztésre van szüksége, de a családi háttér sajnos nem támogató a gyermek fejlődésében.  
Az év során a szakszolgálathoz két gyermeket küldtünk el kontrollra.   
Egyéni fejlesztési naplóban, a „Gyermektükör”- ben dokumentáljuk a gyermekek 
tehetségjellemzőit, fejlettségi szintjét, és a szükséges fejlesztendő területeket és ezek 
eredményeit. 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés területén a szeretetteljes nyugodt, családias légkör 
megteremtésével, a személyes percekkel, szeretett bábunk segítségével, sikerült egy barátságos 
és nyitott közösséget megteremtenünk.  
 A mesesarokban történő mindennapi beszélgetéseink alkalmával bevált a „meselabda” 
használata (akinél a labda volt, az beszélt, mesélt, elmondta gondolatát, míg a többiek 
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meghallgatták), és a személyes percek meghittsége. Számunkra fontos a „Meghallgatlak, 
hallgass meg engem is és társadat is”!  
A felnőtt - gyermek kapcsolatában a bátorító nevelést alkalmazzuk, a gyermekek 
pozitívumaiból építkezünk, a derűs légkör alakítására és a feszültségek oldására a humort 
szívesen alkalmazzuk.  
Bizalommal vannak irántunk, szívesen kommunikálnak velünk, bátran szólnak, kérnek 
segítséget tőlünk, ha szükségük van ránk jelzik.  
Az Őzikések mindig szívesen és szeretettel fogadják egymást, érdeklődnek társaik iránt. 
Együttműködőek, a már kialakított szokásokat, szabályokat önállóan alkalmazzák és 
törekednek betartásukra. Állandó játszócsoportok, barátságok alakultak ki, amelyek az óvoda 
falain túl is működnek.   
A gyermekeinktől, egyéni fejlettségükhöz mérten várjuk el az önállóságot, az életkori 
sajátosság figyelembevételével - öltözködés, egészségügyi szükségletek, ápoltság. 
Az egészséges életmód - és a munkajellegű feladatok területein felelősök megválasztásával 
neveljük gyermekeinket az önállóságra, egymásra figyelésre, kommunikáció gyakorlására. 
A csendes, kulturált étkezési szokások, szabályok betartására törekszenek gyermekeink. 
Az étkezőasztaloknál való felnőtti jelenlét úgy gondoljuk elengedhetetlen, hisz az azonnali 
példamutatás és ellenőrzés ebben a formában, ennél a korosztálynál a legcélravezetőbb.  
Az evőeszközök (kanál, villa,) helyes, rendeltetésszerű használatát még gyakoroljuk, 
igyekvőek, sajnos nem tapasztaljuk az otthoni megerősítést, nagyon kevesen használnak otthoni 
étkezések alkalmával villát. 
Az úgynevezett „varázsszavak” használatára nagy hangsúlyt fektettünk, valamint az 
udvariassági szabályok alkalmazására.  
Pihenéshez való készülődésnél a csendes, nyugodt légkör megteremtéséhez a halk zenét 
alkalmazzuk.   
 
Az év elején az „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket!” projektünk során igyekeztünk 
meghitt, szeretetteljes, családias légkört kialakítani. A befogadási időszakban megismertettük 
az újonnan érkező gyerekekkel csoportunk és óvodánk szokás- és szabályrendszerét. Önálló 
fejlődési ritmusukat figyelembe véve, segítségadással, motiválással, gyakorlással 
elmélyítettük, szokás szintre hoztuk. 
Az automatizálódás érdekében a tevékenységek közbeni pontosan megfogalmazott, azonnali 
szóbeli megerősítés, folyamatos visszaigazolást elengedhetetlennek tartottuk, amivel elértük 
célunkat. A bátorító nevelés eszközeit használva gyermekeink magabiztosabbá váltak.            E 
mellett mintaadással ismertettünk és rögzítettünk.  
Esztétikus, praktikus művészeti terek kialakításával, folyamatos bővítésével, az egyéni és 
életkori sajátosságok figyelembevételével a játék tartalmának, minőségének folyamatos 
gazdagítására törekedtünk egész évben.  
Egymás játék tevékenységét, területét igyekeznek tiszteletben tartani, az értőkommunikáció 
technikáját alkalmazva igyekeztünk (és a továbbiakban is) erősíteni bennük, hogy érzéseikről 
bátran beszéljenek társaiknak, ez igazi pozitív visszaigazolása az év közbeni munkánknak.      
Jó megtapasztalni, hogy türelmesebbek lettek egymással és magukkal szemben is. 
Konfliktusok alkalmával a felnőttek segítségét kérik, ha nem tudják önállóan megoldani, arra 
bíztatjuk őket, hogy próbálják meg egymás között megbeszélni a felmerülő problémákat. Az év 
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feladata volt, hogy az árulkodás és a balesetveszély elkerülése miatti szólás között tegyenek 
különbözőséget, többeknél már működő dolog. A közös játék elrakásban aktívan vesznek részt.  
Kezdeményezések, mikrocsoportos tevékenységek során a játszók már képesek figyelni a 
tevékenységben résztvevő társaikra, próbálnak elcsendesedni, ezzel is tisztelve társaikat.   
Az udvari élet során is az indirekt játékirányítást alkalmazzuk, ha szükséges támogató 
módszerekkel beavatkozunk. Figyelnek egymásra, aki segítségre szorul támogatják, más 
csoportbéli gyermekeknek is szívesen segítenek. 
A gyermekek érdeklődőek, várják, igénylik az új élményeket, változatos tevékenységeket. 
A tevékenységeink alkalmával törekedtünk az egymásra, meglévő tudásra épülő a sokoldalú, 
élményen, tapasztalaton alapuló tudás átadására, szem előtt tartva a fokozatosság elvét. Nagy 
hangsúlyt fektetve a megfelelő motiválásra, és a bátorító nevelés alkalmazására. 
A megvalósítás elemeibe bevontuk a szülőket, hisz a családdal való együttnevelés elsődleges 
elvünk. Egyre többen bekapcsolódtak, segítettek a tevékenységeink még hatékonyabb, 
színesebb megvalósulásához. 
A gyermekek a tevékenységekben szívesen vettek részt, törekedtek, tiszteletben tartani mások 
beszédét, végig hallgatni társaikat, felnőttet, érdeklődtek a másik mondanivalója iránt. Erre 
mindig időt és alkalmat teremtettünk gyermekeink számára. 
A gyermekek önállóan kezdeményezik, felszabadultan játsszák a tanult énekes játékainkat, 
szívesen mondókáznak, énekelnek. A mikrocsoportos zenei képességfejlesztéseken aktívan 
vesznek részt, élvezettel hallgatnak zenét. 
 
Bátran kiállnak önállóan verset mondani. A meséket szívesen bábozzák, önállóan 
dramatizálnak belőlük számukra kedves részeket, melyhez a kellékeket maguk válasszák ki, ha 
szükséges segítséggel el is készítik.  
 
A környezet megszerettetésének projekt rendszerű feldolgozása állandó tevékenykedtetésre 
ösztönözte a gyermekeket, örömmel vettek részt a gyűjtőmunkában, szívesen rendezgették a 
projekt polcunkat. Ápoltuk a csoport és óvodai hagyományainkat, ünnepeinket - új gyerekek 
szeretetteljes fogadása, Mihály napi mulatság, Adventi gyertyagyújtás, farsangi mulatság, 
otthoni Anyák-napi családi köszöntés megszervezése, Őzikés évet lezáró műsor rendezése, 
születés- és névnap megünneplése. A közös programok még jobban összekovácsolták a 
gyermekeket, erősítették a „Mi-tudatunkat”. 
 
A vizuális sarokban szívesen alkotnak. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink egymás 
munkáját megbecsüljék, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden területen 
figyeljenek oda egymás produktumaira, fedezzék fel, lássák meg alkotásaikban a szépséget. 
Nagyon jó tapasztalni, hogy a mindennapokban természetessé vált a csoport nagy részénél, 
hogy megdicsérik egymás alkotásait. 
A Program nyújtotta művészeti élményszerzési lehetőségek – Ovi- Galéria, Ovi- Koncert, 
Százszorszép Színház és Bábszínház – maradandó élményeket nyújtottak.  

A kötött mozgástevékenység 8 órai kezdése néhány szülőnek gondot okozott (korai kelés), de 
a gyermekek szeretete a tevékenység iránt, arra ösztönözte őket, hogy egyre többször sikerült 
beérniük időben. A szabad mozgás iránti igényük biztosítása érdekében minél többet 
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tartózkodtunk a szabad levegőn. 
Csoportunkban fontosnak tartjuk a játékba integrált folyamatos tehetséggondozást. Több 
gyermekünk is van, aki több területen is tehetségígéret. A gyermekeket játékos formában 
fejlesztjük a tevékenységek alkalmával.   
 
A munkajellegű tevékenységekben is szívesen vesznek részt, teljesítik a rájuk bízott 
feladatokat. Örömmel vállalják a felelősi munkákat, szívesen dolgoznak a csoporttért. 
 
A tanévre kitűzött pedagógiai céljaink megvalósítása eredményes volt, sikerült a közös 
célokat, feladatokat megvalósítani. A gyerekek szívesen járnak a csoportba, jól érzik magukat, 
nyitottak, érdeklődőek egymásra odafigyelők. Ezt a tapasztalatunkat a szülők is 
alátámasztották pozitív véleményükkel, bizalmukkal.  
 
 Dancsó Éva Kornélia      Kócsi Zsuzsanna 

      óvodapedagógus       óvodapedagógus 
 
 
Katica nagycsoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 

 
A 2021/ 2022-es nevelési évünk sokkal színesebben és mozgalmasabban telt, mint az előző 
nevelési év. Lassú tempóban, de csökkentek a járványügyi korlátozások, kevesebb betegség 
volt. Csoportunk májusban került egy hét karanténba betegség miatt, így a búcsúzó rendezvényt 
egy héttel később tartottuk meg. Sajnos nem volt lehetőségünk jelenléti továbbképzésen részt 
venni, de igyekeztünk szakmai módszertárunkat kollégák között tapasztalatcserékkel 
gazdagítani illetve egy online hétvégi továbbképzésen egyikőnk részt vett. Csoportunkba 
szeptemberbe és áprilisba érkezett egy- egy fiú gyermek. Így csoportunk létszáma 22 fő.  
 

A gyermekek tisztálkodási szokásainak alakulása életkori sajátosságaiknak megfelelő. Két 
gyermek a fogmosás helyes technikáját még mindig helytelenül alkalmazza. A WC-zés helyes 
szokásait életkoruknak megfelelően elsajátították. Az önálló öltözés- vetkőzés technikáját 
minden gyermek elsajátította. A ruhák kifordítása, összehajtása senkinek nem okoz gondot. A 
cipőkötés technikáját a csoport 60%- a tudja, de még a kötés erősségén javítani szükséges. A 
zsebkendő helyes használat is minden gyermek ismeri és alkalmazza. Minden gyermek érzékeli 
(nem kell figyelmeztetni őket például meleg idő esetén, hogy vegyék le a pulóvert), hogy az 
adott időjáráshoz saját magának milyen öltözék a komfortos.  
 

A folyamatos tízóraizás lehetővé teszi, hogy a gyerekek csak akkor üljenek le enni, ha éhesek. 
Vannak olyan gyermekek, akik rendszeresen elsők között tízóraiznak, ők valószínűleg nem 
reggeliznek otthon. Több gyermeket azonban arra kell figyelmeztetni, hogy az önfeledt játékot 
szakítsa félbe a tízórai idejére. A kulturált étkezés szabályairól ketten hajlamosak 
megfeledkezni (halk beszéd, szalvéta használata). Az evőeszközök helyes fogására, 
használatára már csak egy gyermeket kell olykor figyelmeztetni. A gyermekek nagyon jó 
étvágyúak két fiú gyermekünk kivételével. A terítés helyes módját is sikerült a gyermekeknek 
elsajátítani. A jobb- bal oldal megkülönböztetése három gyermeknél még néha bizonytalan.  
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Azt állapítottuk meg, hogy a figyelem és türelem területeken nem volt kielégítő a fejlődés. 
Véleményünk szerint az, hogy ezeken a területeken mutatható ki a legminimálisabb fejlődés 
abban szerepet játszik a családi háttér. A szülők keveset beszélgetnek a gyermekekkel, így 
nincsen meg az egymásra odafigyelés, a másik mondanivalójának türelemmel való 
meghallgatása. Azt tapasztaljuk, hogy sok családban nincs következetes nevelés a nincs a 
gyermekeknek feladata, és kevés szabály betartását követelik meg tőlük. A csoportból 20 
gyermek megy szeptemberben iskolába.  
 
A gyermekek fejlettségének rögzítésére, nyomon követésére, a segítségadás kidolgozására, 
tehetségjellemzőik megállapítására a „Gyermektükör” egyéni fejlesztési dokumentációt 
alkalmazzuk.  
 

A környezet megszerettetésének projekt rendszerű feldolgozása állandó tevékenykedtetésre 
ösztönözte a gyermekeket, szívesen vettek részt a szülők is a gyűjtőmunkában. A járványügyi 
helyzet enyhülése miatt ebben a nevelési évben már több alkalmunk volt a gyermekekkel az 
óvodai falain, udvarán kívül ismeret-, és tapasztalatszerző sétákra, kirándulásokra menni. 
Jártunk például a tűzoltóságon, pékségben látogattunk és csoportkirándulásra is elmentünk a 
Nimród lovastanyára. Szűkebb és tágabb környezetünk, és annak élvővilágának 
megismerésében nagy segítséget jelentett az internet is. A világhálóról gyűjtött fotókat, 
videókat laptopon mutattuk be a gyerekeknek, ezzel is gazdagítva ismereteiket. Az 
infokommunikációs eszközöket nemcsak a gyermekek fejlesztésében, hanem a mindennapi 
tervezőmunkánkban, és a dokumentáció elvégzésében is használtuk. Célunk az volt, hogy 
megalapozzuk a gyermekek környezettudatos viselkedését. Védjék, tiszteljék környezetüket, és 
ismereteikre alapozva bátran alakításk azt anélkül, hogy benne kárt okoznának.  
 

A nevelési év folyamán igyekeztünk a gyermekeket sok mesével, verssel megismertetni, 
biztosítani számukra a bábozás, dramatikus játékok és a szabad önkifejezés lehetőségét, hiszen, 
ezáltal tudjuk fejleszteni a gyermekek mese és valóságtudatát, képzeletét, érzelmeit, szókincsét. 
A mesék, versek ugyancsak fejlesztik a gyermek pszichikus funkcióit, a kommunikációs és 
metakommunikációs eszközök megfelelő használatának megismerését is. A gyermekek 
elmélyülten hallgatják, és szeretik a meséket, két gyermek kivételével könnyen tanulnak verset. 
Az év végére a csoport többsége bátran és szívesen vállalt szerepeket. Délutáni pihenéskor több 
gyermekünk szívesen vállalta, hogy ő maga szeretne mesét mondani. Ebben a nevelési évben 
is nagyon sok gyermekünk vett részt a Kortárs Versmondó Versenyen, ahol minden 
gyermekünk arany, ezüst vagy bronz minősítést szerzett és könyvjutalomban részesült.   
 

Gazdag anyag- és eszköztárunk lehetővé tette a szabad önkifejezést, kreatív alkotást. 
Szerencsére egyik gyermekünk se idegenkedett az új anyagok megismerésétől.  
 

Minden nap mesélés előtt igyekeztünk elmondani egymásnak örömeinket, bánatainkat, itt 
ismertük meg egymást igazán. A gyermekek többsége szívesen beszélt a vele történtekről. 
Három gyermek a csoportból még mindig nem rendelkezik megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy 
érzelmeit megfelelő módon tudja kifejezni. Éppen ezért igyekeztünk sok játékos feladattal 
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fejleszteni ezt a területet is. Egy gyermekünknek eltérő az anyanyelve, mint a miénk. Ez ebben 
a nevelési évben is kommunikációs nehézséget jelenttett gyermek- felnőtt illetve szülő- 
óvodapedagógus között.  
 

A mindennapos szabad-, és a hétfői szervezett mozgástevékenységekkel igyekeztünk 
kielégíteni a gyermekek mozgásigényét, fejleszteni testi képességeiket, s ezen keresztül értelmi 
képességeiket is. A gyermekek körében igen kedveltek a mozgásos tevékenységek, feladatok. 
Egy gyermek egyensúlyérzéke még bátortalan kicsit, de tesi képességeik, figyelmük tartóssága, 
szabálytudatuk a rendszeres szervezett foglalkozások során kialakult. A járványügyi helyzet 
okozta szigorítások miatt lehetőségeink az első félévben kissé korlátozottak voltak, azonban ha 
lehetett igyekeztünk élményszerző sétákat is szervezni, amelyek a mozgásigény kiselégítése 
mellett az állóképesség, kitartás fejlesztését, az ismeretbővítést, tapasztalatszerzést is 
nagymértékben elősegítette. A második félévben részt vettünk a városi sportnapon, ahol 
csoportunk igen eredményesen szerepelt. Jutalmul érmet, csokit és labdákat kaptak a gyerekek, 
amit nagy örömmel fogadtak. A Bozsik program keretein belül a gyerekek ügyességi 
játékokban csillogtathatták meg képességiket. A szervezők érmekkel és kupával díjazták 
csoportunkat.  
 

A gyerekek kedvelik az énekes körjátékokat. Idén is heti rendszerességgel szerveztük a 
körjátékokat, zenei képességfejlesztéseket, melyekkel fejlődött a gyermeke zenei képessége, 
szabálytudata, alakult versenyszellemük. A hangszerek kézbevétele, megszólaltatása a gátlásos 
gyermekeket is önálló szereplésre serkentette. A spontán kezdeményezett dalolásoknak, 
mondókázásnak, valamint a rendszeres szervezett énekes tevékenységeknek köszönhetően év 
végére tovább fejlődtek a gyermekek zenei képessége, és az énekes játékok eljátszásához 
szükséges egyéb – akarati, értelmi – tulajdonságaik.  Óvodánkat a mi csoportunk képviselte az 
Aprók tánca rendezvényen. Gyermekeink itt megmutathatták, hogy mit tanultak az év során 
tőlünk és a Hétpróbás Néptánciskola pedagógusától. A bemutatón vidámsággal, élettel 
telítettük meg a város főterét és a szülők, nagyszülők büszkén láthatták, hogy milyen ügyesek 
a gyerekek. Ezzel a programmal a mozgás, a néptánc és a népzene hagyományai iránt 
fogékonyabbá válnak a gyerekek.  
 

Művészeti Programunk szélesen értelmezi a tanulást - játék, a játékban integrált tevékenységek 
során egyénileg, párban, mikrocsoportban, vagy frontálisan jutnak ismerethez, 
tapasztalatokhoz, élményekhez óvodásaink. A gyermekeknél kialakult, hogy melyik 
tevékenység sarokban mit és mivel játszhatnak. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy 
figyelmeztetni kell őket arra, hogy mivel hol kell játszani. A babaszoba- babakonyhában néha 
a földre dobálják a rendelkezésre álló ruhákat, edényeket, nyakláncokat. Az asztali játékok 
esetében minden gyermek képes betartani a játék szabályait. Azt is megtanulták már, hogy 
amikor befejezik a játékot egy- egy játékkal, tegyék el a helyére. A szőnyegen való játéknál 
viszont még gyakran problémát okoz a környezet rendben tartása. Már csak néhányszor kell 
figyelmeztetni Őket arra is, hogy vigyázzanak a játékeszközökre. Igyekeztünk játékukhoz 
változatos eszközöket biztosítani (velük közösen elkészíteni). Tudják önállóan szervezni és 
irányítani játékukat. Felnőtt irányítása játékok indításakor már nem szükséges. A Pedagógiai 
Programunk szerint kialakított - gazdag játékos eszköztárral ellátott - funkciósarkok is 
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támogatják ez irányú nevelő munkánkat. 
 

Naponta más- más gyermek naposi feladatokat lát el. (Segítségnyújtás a dajka néninek a 
délelőtti és a déli étkezések utáni rendrakásnál, déli asztalterítésnél). Érzésünk szerint a 
gyerekek kedvelik ezt a tevékenységformát, főleg a kislányok. Szívesen vállalják a közösségért 
végzett feladatokat. A csoport kilencven százaléka hibátlanul megterít. Néhányuknak még 
gondot okoz a jobb- bal differenciálása. Két gyermeknél a munka tempója még mindig nem 
optimális. 
 

Csoportunkban nincsen peremhelyzetű gyermek. Mindenkit elfogadunk (gyermekek és 
felnőttek egyaránt) olyannak, amilyen. A gyerekek jól tudnak együttműködni társaikkal közös 
tevékenységekben. Egy gyermekünkre jellemző sajnos az agresszív viselkedés. Mi 
megpróbáltunk nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört biztosítani a gyermekek 
harmonikus személyiségfejlődéséhez. Igyekszünk továbbra is helyes példát mutatni egymás 
hibáinak tolerálására. Elmondhatjuk, hogy a csoportunkba járó gyermekek önállóak, nyitottak, 
érdeklődőek, ösztönzően hat gyermekeinkre a feltétel nélküli szeretet, pedagógiai hitvallásunk: 
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van 
a segítségemre.” A felnőtt - gyermek kapcsolatában a bátorító nevelés pszichológiáját 
alkalmazzuk, az inkluzív, befogadó nevelést szem előtt tartjuk, a gyermekek pozitívumaiból 
építkezünk. Nevelésünkben szívesen alkalmazzuk a feszültség oldására, a derűs légkör 
alakítására a humort.  
 

Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a gyermekek jól érzik magukat a közösségben. Szeretnek 
óvodába járni, és többé- kevésbé megismerték, elfogadták és igyekeznek betartani az adott, ill. 
a közösen kialakított szabályokat. Így hétköznapjainkat a lehető legkevesebb konfliktus 
jellemzi. Önállóan irányított játékukban is kevés az összetűzés, megosztoznak a 
játékeszközökön, működik közöttük a feladatmegosztás. Igyekeztünk a nevelési év során minél 
több olyan játékot kínálni a gyermekeknek, amely kölcsönös bizalmat, együttműködést, 
kapcsolatteremtést igényelt. A gyermekek körében igen kedveltek voltak ezek a játékok.  
 
Rengeteg programon részt vettünk a nevelési év során. Ilyen program volt például az Aprók 
tánca rendezvény vagy a Városi Sport Nap, Bozsik Program.  
 
A gyermekek egyéni képességmérése után minden szülőt tájékoztattunk gyermeke 
fejlettségéről. Ez egy további alkalom arra, hogy a szülővel négyszemközt beszélgessünk. Ezen 
a beszélgetésen bármilyen nevelési problémával fordulhatnak hozzánk a szülők, és mi, a tőlünk 
telhető legnagyobb segítséget igyekszünk megadni nekik. Természetesen ezt, nemcsak ezen 
alkalommal tesszük, hanem minden naprendelkezésére állunk a szülőknek, ha bármilyen 
problémájuk adódik. Előfordul, hogy egy- egy szülő sűrűbben igényli a kapcsolattartást, ezt 
igyekszünk toleránsan, rugalmasan kezelni.  Az évet az óvoda tornatermében megtartott 
búcsúzó ünnepséggel zártuk, melyre rengeteget készültünk a gyerekekkel. Igazán büszkék 
lehettünk rájuk ismét, mert mindenki kimert állni szerepelni és a legjobb tudása szerint 
szerepelt.  
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A pályázati lehetőségeket igyekeztünk kihasználni ebben a nevelési évben is. A DM 
Magyarország által meghirdetett „Nap gyermekei” pályázaton L’Oreal naptejeket és 
mesekönyvet nyertünk 100.000. FT értékben.  
 

Kívánjuk, hogy a gyermekeink az óvodában megszerzett ismereteiket tudják felhasználni és 
kamatoztatni iskolai életük során. Sok sikert kívánunk Nekik!  
 

     Benkő Nóra     Vlcskóné Balogh Boglárka 
  óvodapedagógus             óvodapedagógus 
 
Cica vegyes csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 

 
Ebben a nevelési évben a Cica csoport életkori összetétele jelentősen megváltozott, 15 fő 
kiscsoportos, 1 fő középső csoportos korú gyermek került csoportunkba, éppen ezért az első és 
legfontosabb feladatunk volt, az ő zökkenőmentes beszoktatásuk, a művészeti program 
elvárásainak, specifikumjainak figyelembevételével. Fontos volt számunkra, hogy a 
bölcsödéből és otthonról érkező gyermekek megismerjék és elsajátítsák a csoportban kialakított 
hagyományokat, szokás-, és szabályrendszereket, úgy, hogy figyelembe vesszük a partneri 
(gyermek-szülő) igényeket is. A sikeres megvalósítás, a tudatosság, a tervszerűség, a reális 
célok kitűzésének tükrében tudott kibontakozni. 
Tanév elején a nagyok és középsősök visszaszoktatása zökkenőmentesen zajlott, a 
gyermekek örömmel köszöntötték egymást és a csoportban dolgozó felnőtteket. A bátorító 
nevelés, értő figyelem, szeretetteljes bánásmód alkalmazása segített a szokás- és 
szabályrendszer újbóli kialakításában. A felnőtt - gyermek kapcsolatában a bátorító 
nevelés, és a szociál-integratív módszerek alkalmazása mellett, a gyermekek pozitívumaiból 
építkeztünk, a derűs légkör alakítására és a feszültségek oldására a humort szívesen 
alkalmaztuk. 
A kiscsoportosok beszoktatása zökkenőmentesen lezajlott. Ez részben a vegyes csoport adta 
lehetőségeknek, másrészt az “Engedjétek, hogy szeressünk benneteket!” beszoktató 
programunk hatékonyságának is köszönhető. 
11 gyermek bölcsödéből és 3 fő családból érkezett hozzánk. A gyermekek ép családban (kettő 
kivételével), rendezett körülmények között élnek. 
Az ősz folyamán további két gyermek érkezett csoportunkba, egy kiscsoportos és egy középsős 
korú. Egy gyermekünk, aki a CSÁO-ban élt édesanyjával, testvérével októberben költözés 
miatt elment. Fontos számunkra, hogy a szülőkkel, családokkal együttműködve neveljük az 
óvodásainkat, mert csak közösen tudjuk megoldani a problémákat. A családok nevelési 
szokásaira építünk, de fontosnak tartjuk a gyermekek fejlődése érdekében, hogy 
szaktudásunkkal, tapasztalatainkkal, együttműködő módon segítséget nyújtsunk a felmerülő 
problémák megoldásában. A szülők felé nyitottak vagyunk, fontosnak tartjuk a folyamatos 
információcserét, lehetőséget biztosítottunk a napi szintű beszélgetésekhez. Szülői 
megbeszélések, féléves konzultációk, is ezt segítették. A zárt facebook csoport a továbbra is 
fennálló járványhelyzetben is segítette munkánkat, mivel ezen a csatornán tudtuk a folyamatos 
kapcsolatot tartani a szülőkkel, gyermekekkel. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket nagyobb odafigyeléssel támogatjuk, 
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együttműködünk a szakemberekkel, családokkal. 
Hat gyermekünk járt valamilyen szakember általi fejlesztésre. Logopédiai fejlesztésben, ebben 
a tanévben összesen négy cicás részesült. Három gyermeknek (BTMN) heti egyszeri fejlesztő 
pedagógusi megsegítésre volt szüksége. Egy kisfiúnak (SNI) szakvéleménye alapján, 
mozgásterapeutára, logopédiai és gyógypedagógusi megsegítésre volt szüksége, mely az 
intézmény keretein belül, külső szakember bevonásával, valamint külső helyszínen történt. 
Az év során a szakszolgálathoz egy gyermeket küldtünk el kontrollra. A kiállított szakvélemény 
alapján elkezdheti az iskolát. 
Két gyermek vizsgálatát kértük, melyek továbbra is folyamatban vannak. 
Fontosnak tartjuk a gyermekek időben történő megsegítését, ezért a tanév elején felmérjük a 
gyermekek egyéni képességeit. Egyéni fejlesztési naplóban, a „Gyermektükör”- ben 
dokumentáljuk a gyermekek tehetségjellemzőit, fejlettségi szintjét, és a szükséges fejlesztendő 
területeket és ezek eredményeit.  Az elkészített fejlesztési tervet fél évente kontrolláljuk. 
Nagyon fontosnak tartjuk a szülők folyamatos tájékoztatását, nagy segítség számunkra az 
otthoni megerősítés, hogy a szülők is partnerek és nemcsak figyelemmel kísérik gyermekeik 
fejlődését, hanem otthon is gyakorolnak velük. 
Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés területén a szeretetteljes nyugodt, családias légkör 
megteremtésével, a személyes percekkel, szeretett bábunk segítségével, sikerült egy nyugodt, 
kiegyensúlyozott, barátságos és nyitott közösséget megteremtenünk, melyben kiscsoportosaink 
is hamar komfortosan érezték magukat. 
A felnőtt - gyermek kapcsolatában a bátorító nevelést alkalmazzuk, mely áthatja 
mindennapjainkat. A gyermekek pozitívumaiból építkezünk, a derűs légkör alakítására és a 
feszültségek oldására a humort szívesen alkalmaztuk. 
Bizalommal vannak irántunk, szívesen kommunikálnak velünk, bátran szólnak, kérnek 
segítséget tőlünk, ha szükségük van ránk, jelzik. A Cicások mindig szívesen és szeretettel 
fogadják egymást, érdeklődnek társaik iránt. 
A konfliktusok megelőzésére törekszünk, a szokás-és szabályrendszer stabil kialakításával is. 
Ez nagyon jól működött ebben a nevelési évben. Természetesen voltak azért a gyermekek 
között konfliktusok, ezt is meg kellett tanulniuk, hogy adekvátan tudják kezelni. Preferáljuk 
azt, hogy életkoruknak megfelelően legyenek képesek arra, hogy a felmerülő 
konfliktusaikat ők maguk, az érintettek beszéljék meg, beszéljék ki, egy csendes zugba 
leülve, szükség esetén pedig kérjenek felnőtt segítséget. 
Együttműködőek, állandó játszócsoportok, barátságok alakultak ki, amelyek az óvoda falain 
túl is működnek. Figyelnek egymásra, aki segítségre szorul, támogatják, más csoport béli 
gyermekeknek is szívesen segítenek. 
A gyermekeinktől, egyéni fejlettségükhöz mérten vártuk el az önállóságot, az életkori 
sajátosság figyelembevételével - öltözködés, egészségügyi szükségletek, ápoltság. 
Az egészséges életmód - és a munkajellegű feladatok területein felelősök megválasztásával 
neveltük gyermekeinket az önállóságra, egymásra figyelésre, kommunikáció gyakorlására, 
melyet kiscsoportosaink is igen hamar elsajátítottak. 
A csendes, kulturált étkezési szokások, szabályok betartására törekszenek gyermekeink. 
 
Esztétikus, praktikus művészeti terek kialakításával, folyamatos bővítésével, az egyéni és 
életkori sajátosságok figyelembevételével a játék tartalmának, minőségének folyamatos 
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gazdagítására törekedtünk egész évben. A cicások elmélyült, tartalmas, nyugodt játékra 
képesek, egy-egy téma kijátszása több napig is tart, egymás játék tevékenységét, területét 
igyekeznek tiszteletben tartani.  Jó megtapasztalni, hogy türelmesebbek lettek egymással 
és magukkal szemben is. Az udvari élet során is az indirekt játékirányítást alkalmazzuk, 
ha szükséges támogató módszerekkel beavatkozunk. 
A gyermeki személyiség széleskörű kibontakoztatása, ismereteik bővítése programunk 
szellemében valósult meg (a kéthetes mesefeldolgozás; az egyéni verstanulás; a külső világ 
tevékeny megismerése projektmódszerrel; a mikrocsoportos formában megvalósuló zenei 
képességfejlesztés; a dalos játékok két óvodapedagógus általi bemutatással; a vizualitás 
fejlesztésénél megjelenő két téma két technika; a keretbe ágyazott mozgásos tevékenység; a 
játékba integrált tanulás). 
A gyermekek inter-, és intraperszonális kapcsolatainak fejlesztésére nagy hangsúlyt 
fektettünk, elsősorban dramatikus játékok, páros feladatok, hatásvizsgálat, rajzos 
diagrammok bevonásával. 
Az egyes tevékenységek megszervezésénél törekedtünk a változatos módszerek 
alkalmazására. Az egyéni, a páros, a mikrocsoportos, a kiscsoportos foglalkoztatási formák 
mellett, a frontalítás csak azoknál a tevékenységeknél jelent meg, melyeknél ez szüksége 
volt (mozgás, körjáték). A gyermekeinkre jellemző volt, hogy könnyen motiválhatók, 
szívesen kapcsolódnak be a felkínált tevékenységekbe. 
Nagyon örültünk annak, hogy a mesefeldolgozásban milyen aktívak, talpraesettek, 
kezdeményezőek voltak. Spontán módon, a játékidőben nagyon sokat meséltek, báboztak, 
dramatizálták az aktuális mesét. Bátran kiállnak önállóan verset mondani. 
A külső világ tevékeny megismerése a projektmódszerrel történő feldolgozása állandó 
tevékenykedtetésre ösztönözte a gyermekeket, örömmel vettek részt a gyűjtőmunkában, 
szívesen rendezgették a projekt polcunkat. Ápoltuk a csoport és óvodai hagyományainkat, 
ünnepeinket - új gyerekek szeretetteljes fogadása, Mihály napi mulatság, Adventi 
gyertyagyújtás, farsangi mulatság, születés- és névnap megünneplése, ősz-tavaszi kirándulás. 
A közös programok még jobban összekovácsolták a cicásokat erősítették a „Mi-tudatunkat”. 
A rajz, festés, mintázás, kézimunka alkotótevékenység során változatos technikákkal 
ismertettük meg gyermekeinket, a két téma-két technika elvének alkalmazása során a 
gyermeknek biztosítottuk a választási lehetőséget, mely magába foglalta a differenciálás 
lehetőséget is. Az élménypedagógia elvének alkalmazása olyan motivációt jelentett, mely 
hozzájárult ahhoz, hogy mindenki fejlődni tudott ezen a területen képességeihez mérten. 
A művészi komplexitás, az integritás maradéktalanul, a terveknek megfelelően valósult 
meg. A mikrocsoportos alkotótevékenység során sokszor alkalmaztunk művészi 
alkotásokat, a képzőművészet és a zeneművészet értékeit felvonultatva. A funkciósarokban 
az alkotótevékenységhez szükséges eszközök széles tárháza áll a gyermekek 
rendelkezésére, melyet bátran használnak a szabad játéktevékenység során is, szabadon 
kiélve fantáziájukat, kreativitásukat. A gyermekek önértékelési képességének fejlesztését 
szolgálja az elkészült alkotások kihelyezése, megcsodálása, megbeszélése a „Mini-
Galériában”. Délutánonként boldogan mutatják meg szüleiknek. 
Az ének-zenei tevékenységeken a gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának 
fejlesztésére a zenéhez való pozitív érzelmi viszonyulás kialakítására törekedtünk. A sokszínű, 
igényes anyagválasztásnak köszönhetően, a gyermekek önállóan kezdeményezik az itt 
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megismert dalokat, énekes játékokat, mondókákat, szívesen veszik elő, és használják a 
hangszereket. 
A mozgás, mozgásos játék alkalmával a mindennapi és irányított, tervezett tevékenységek a 
differenciáltan előkészített mozgásanyag biztosításával a gyermekek sokoldalú képességeinek 
fejlesztése történt. 
A mindennapi és az irányított, tervezett mozgásos tevékenységek a gyermekek egyik alapvető 
tevékenysége, mely motoros képességeik fejlesztésére irányult. A csoportban megvalósuló 
zenés, mozgásos percek és a mindennapos kocogás belső igényévé vált a cicásoknak. Heti 
rendszerességgel szervezünk irányított tevékenységet a tornaszobában, ahol minden 
kisgyermek átöltözve, tornaruhában vesz részt. A tervezett keretjátékban, művészi eszközök 
(zene) bevonásával, differenciáltan valósítottuk meg a képességfejlesztést. 
A szabad mozgás iránti igényük biztosítása érdekében minél többet tartózkodtunk a szabad 
levegőn. 
A koronavírus járvány miatt a tehetségműhelyek ebben a tanévben csak rövid ideig 
funkcionáltak, ezért a tehetségígéreteink a mindennapi tevékenységek során egyéni fejlettségi 
szintjüknek, tehetségterületüknek megfelelő fejlesztésben részesültek. 
Program nyújtotta művészeti élményszerzési lehetőségek (Ovi-galéria, Ovi- Koncert, 
Százszorszép Színház és Bábszínház, Napsugár bábszínház, Zeneiskolai koncertek) nagyrészt 
sikerrel megvalósultak. 
A koronavírus járvány miatti intézkedések enyhülésével újra a szokott módon búcsúztathattuk 
el ballagó gyermekünket és tarthattuk meg családi délutánunkat. 
A szülőkkel való kapcsolattartás, az információáramlás szempontjából az egész év során 
rendkívül hasznosnak bizonyult a csoport által működtetett zárt Facebook csoport. 
Úgy gondoljuk, hogy az általunk képviselt értékeket, a pedagógiai programunk szellemében 
sikeresen átadtuk ennek a kis közösségnek; minden kisgyermeket egyéni szükségleteinek 
figyelembevételével sikerült a kívánt szintre eljuttatni. Célunk, hogy gyermekeink az iskolába 
lépés pillanatában rendelkezzenek azokkal a képességekkel, készségekkel, érzelmi stabilitással, 
mely iskola életük kezdő lépéseinél sikeressé, magabiztossá teszi őket, megalapozva ezzel 
további tanulmányaikat. 

    Kármán Vivien      Ledzényi Lászlóné 
    óvodapedagógus        óvodapedagógus 
 
 
 
Pillangó vegyes csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 

 
Csoportunk szerkezete: Az idei nevelési évben hat új gyermek érkezett csoportunkba, öt az év 
elején szeptemberben és egy januárban. Közülük egy mini és öt kis csoportos korú. Nemüket 
tekintve három fiú, és három lány. Így közösségünk hat kiscsoportosból, három középsősből és 
tizenegy nagycsoportos korú gyermekből állt össze. A nagycsoportosokból többen nyári 
születésűek és több területen elmaradt a fejlettségük, ezért a szülőkkel való tanácskozások után, 
közös egyetértéssel vizsgálatra küldtük őket, ahol véleményünk megerősítésre talált, így még 
egy évet maradnak óvodában. Ennek alapján öt gyermeket mehetet iskolába. Az év elején egy 
SNI gyermekünk volt, a második félévben kiderült a vizsgálatok alapján, hogy még egy 
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gyermek igényel megsegítést. Négyen kaptak logopédiai fejlesztést és öten fejlesztő pedagógus 
által végzett fejlesztéseket. Két gyermek pedig gyógypedagógiai, és mozgásfejlesztő 
foglalkozásokon vett részt. A nagycsoportosok pedig bekerültek a tehetséggondozó 
műhelyekbe.  
   Szeptemberben a beszoktató projektünkön belül nagy szeretettel vártuk az új gyermekeket, 
sok énekkel, mondókával, versikével, szeretet bábbal, űztük el a rossz kedvüket. Nagyon 
nyíltak, kíváncsiak, fogékonyak, szófogadók voltak, és azok a mai napig is. Hamar beszoktak, 
jól érzik magukat. A befogadási időszak alatt jártuk a csoportokat, ismerkedtünk a többi új 
gyermekkel, akik az udvaron és az utcán már kedves ismerősként üdvözöltek bennünket. A kis 
csoportosainkkal bebarangoltuk az óvodát, ismerkedtünk a helyiségeivel, csoportjaival, 
felnőttekkel, udvarral. Az őszi hónapok feladata a beszoktatáson kívül az „új közösségünk”, a 
„mi-tudat” kialakítása, új baráti kapcsolatok létrejöttének segítése volt. Bevált módszereink 
közé tartozik, hogy ilyenkor sokat sétálunk, játszótereket látogatunk, közös játékokat, 
dramatikus játékokat kezdeményezünk, bátorítjuk őket és pozitív megerősítésekkel biztatjuk a 
helyes megoldások keresésében. Ez most is így történt, ennek köszönhetően nagyon hamar 
körvonalazódottak az új baráti kapcsolatok, rögzültek a szabályok, szokások. A már gyakorlott 
óvodásainkat arra kértük, hogy segítsenek az újonnan érkező gyerekeknek mind a csoportban, 
mind az udvaron, nagy örömmel kísérgették a kicsiket, öröm volt látni, hogy maguk vették 
észre, hogy kinek volt szüksége segítségre. A vegyes csoport sajátossága, hogy minden évben 
más baráti kapcsolatok és vezéregyéniségek alakulnak, nőnek ki. Az idei évben a fiúknál egy 
gyermek köré csoportosultak, az ő szava volt a döntő. A lányoknál két csapat volt 
megfigyelhető, az egyik az iskolába menő nagycsoportosok köré fonódott, a másik a 
visszamaradt lányok csapata volt. A kiscsoportosoknál is megfigyelhető egy kisebb csoport, az 
egyik kislány körül. A gyerekek szeretnek óvodába járni, a barátok hiányolják egymást, ha 
hiányoznak. Használják és figyelemmel kísérik a megérkeztem táblát. Szokássá vált a 
születésnapok óvodán kívüli megünneplése is, meghívások egymáshoz. A pandémia nem tűnt 
el az életünkből, történtek megbetegedések, de egyre ritkábban, az óvatosságra továbbra is 
figyeltünk, és erre kértük a szülőket is. A reggeli kézmosás és a napközbeni többszöri kézmosás 
elmaradhatatlan volt. A családban történő megbetegedések esetén a szülők gyermeküket otthon 
tartották, ezért sokszor előfordult, hogy a csoport kétharmada járt óvodába. A két év pandémiás 
időszak a szülőket is eltávolította egymástól, az idén kezdtek el ismerkedni egymással. Nagyon 
jó a szülői gárda, bármiben számíthatunk a segítségükre. A szeretetteljes légkör biztosítása 
mellett a szokások, szabályok gyakori játékos ismétlésének, gyakorlásának köszönhetően, 
valamint azok pozitív megerősítésével, „én-üzenetek” küldésével összeállt a Pillangósok 
csapata. Egész évben arra törekedtünk, hogy a napjaink derűsen, jókedvűen, élménydúsan 
teljenek. Bátran fordultak hozzánk kérdéseikkel, problémáikkal, amelyek megoldásában 
megoldási javaslatokat adtunk, mintát közvetítettünk, gyakran a humor eszközéhez nyúltunk és 
biztattuk őket önálló megoldások megtalálásában. Játékidőben változatos játék témákat 
ajánlottunk, amelyek tükrözték a környezeti projektek tartalmát. Emellett tartalmazták az 
otthonról hozott élményeket. A kiscsoportosok a legtöbbet a babakonyhában és a rakosgatós, 
tologatós játékokban jeleskedtek. A középsős fiúk az építő játékokat részesítették előnyben. A 
nagyok a szerep és konstrukciós játékokat választották. A játéktevékenység irányítása alatt 
figyelembe vettük a gyermekek aktuális érzelmi állapotát, törekedtünk szükségleteik 
kielégítésére, élménnyújtásra. A játék tervezésekor építettünk a gyerekek életkori 
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sajátosságaira, az egyéni és közösen szerzett tapasztalataira, a spontaneitásra, bizalmi 
kapcsolatunkra, ennek köszönhetően bátran fordultak hozzánk ötleteikkel, kértek segítséget 
azok megvalósításában, vagy mi kértük az ő segítségüket a játék színesebbé tételében. 
     Az év elején nagy hangsúlyt fektettünk a játék helyének, a játék elrakásnak, a játék 
elkérésének megtanulására, valamint a tartalmas játék elsajátítására. a sok együttes játéknak, 
odafigyelésnek, pozitív megerősítésnek köszönhetően a csoport nagy része elsajátította. Vegyes 
csoport lévén örömmel tapasztaltuk, hogy a második félévben a játszó csoportok keveredtek, a 
nagyok bevették a kisebbeket a játékukba és a nagyobbak is gyakran kapcsolódtak a kicsik 
játékához. Ezek a kapcsolatok nagyban gazdagították a gyermekek érzelmi és értelmi 
képességeit. Viszont az autista gyermekünknek és néhány túl mozgékony fiúnak ez nem mindig 
sikerült. Az érdek különbségek, a vezető pozíció kivívása több esetben konfliktusba, 
árulkodásba torkollott. Ezért nagy gondot fordítottunk az esetek feltárására, a szociális 
tanulásban rejlő lehetőségek kihasználására, a helyes viselkedési normák megismertetésére 
beszélgetések alkalmával, szituációs helyzetek teremtésével, ötlet adásával. Voltak hangosan 
beszélő gyermekeink, akiknek példamutatással, más tevékenységbe, vagy szabályjátékba 
vonással igyekeztünk visszatéríteni a normál hangerő tartományába. A játékpolcokon a 
játékokat évszakonként cseréltük, figyelembe vettük a gyerekek fejlettségét és a játék 
tartalmának és minőségének gazdagítására figyeltünk. Az udvari játék területén a szabad játék 
mellett szervezett játékokban is részt vehettek. Folyamatosan ismételtük, erősítettük az udvari 
szabályokat, szokásokat a balesetmentes játék érdekében, mégis egy kéztörés sajnos becsúszott. 
    Az önkiszolgálás során nagyon sokat ügyesedtek, tempójuk gyorsult. A nagyobbak önállóan 
öltöznek, látják el magukat, rakják el ruhájukat, segítenek egymásnak. Egy gyermekünkben túl 
buzog a versenyszellem, ami beindítja a többi gyermeket is és kapkodásba, felületes 
tevékenység végzésbe csap át, gondot jelentett a féken tartása. A kisebbek az év elején még sok 
segítséget igényeltek, de pár hónap elteltével nagy örömmel tapasztaltuk a pozitív változásokat. 
A nagyok példáján és a sok dicséretnek köszönhetően év végére elértük, hogy önállóan 
öltöznek, vetkőznek, pici segítséggel, csak lassabban mint a nagyok. Sőt még egymásnak is 
segítenek, nagyon ügyes gyerekek. 
    A mosdózás területén szintén nagyon önállóak. A kiscsoportosaink nagyon szeretnek kezet 
mosni, pancsolni, sokáig folyatják a vizet, sok szappant használnak, jól elbeszélgetnek, a 
nagyok, no nem mindenki, elkapkodják a dolgaikat. Azért, hogy ezt megszüntessük, sokat 
tartózkodtunk a mosdóban, ellenőriztük tevékenységeiket, pozitív megerősítésekkel terelgettük 
őket a helyes szokások felé.  
   A kulturált étkezés szabályait betartják, szépen ülnek az asztalnál, a nagyok önállóan mernek 
a tálból, öntenek a kancsóból, kenik a kenyerüket, megfelelően használják az evőeszközöket. 
A kisebbek is ügyesen betartják a szokásainkat és megtanultak önállóan önteni. A kérem-
köszönöm sajnos nem mindenkinél vált szokássá és a csendes étkezés betartása is több gyermek 
esetén nehezen betartható. Továbbra is működött a felelősök táblája, szívesen vállalták a 
feladatokat. Az idén úgy oldottuk meg, hogy egy nagy és egy kisebb gyermek végezte a 
feladatokat. A nagyobb feladata volt, hogy megtanítsa kisebb társát a feladatra, persze mellettük 
ott volt a gondozó nénink, aki nagy szeretettel, jó szóval terelgette őket. Ez jó kis feladat volt, 
mert fejlődött figyelmük, szociális érzelmeik, feladattudatuk, felelősség tudatuk. Az aktív 
pihenés kapcsán elmondhatjuk, hogy mindenki szépen, csendben tudott piheni, három 
gyermekünk kivételével, akik zavarták társaikat, ezért az ágyukat egy ágyaktól távolabb levő 
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helyre raktuk, és egy órai pihenő után lehetőséget biztosítottunk csendes játékra, rajzolásra.  
   Tevékenységeinket a művészeti programunk alapján terveztük. Figyelembe vettük a csoport 
fejlettségét, az egyéni sajátosságokat, törekedtünk a játékosságra, differenciált feladat adásra, a 
komplexitásra, fokozatosságra. Kommunikációnkból nem hiányzott a jókedv és a humor, a 
Pillangósok erre nagyon fogékonyak.  
   Csoportunkba járó gyerekek figyelmére továbbra is jellemző, hogy rövid ideig tartható fent, 
ezért sok figyelemfejlesztő játékot iktattunk be az év során és olyan verseket, dalokat, meséket 
választottunk, amelyek megfeleltek képességeiknek, negyedéves terveink is ezt tükrözik. Öröm 
volt tervezni a csoportnak, mert nagyon érdeklődőek, kíváncsiak, várják az új élményeket, 
könnyen motiválhatóak, bekapcsolódnak a tevékenységekbe. A Pillangósok nagyon szeretnek 
énekelni, körjátékozni, zenélni, táncolni, verselni, ezért ez egy fontos eszköz, módszer, a 
kezünkben, amit bárhol és bármikor előhúzhatunk és motiválhatjuk a gyerekeket vele. A mese 
feldolgozások mindig élményt jelentenek, mind a gyerekeknek, mind nekünk, amelyhez a 
művészeti ágak sokszínűségét alkalmaztuk. Főleg a nagyok brillíroztak egy-egy szerepben. Az 
év első felében a kisebbek még csak szemlélődők voltak, később vállaltak szerepeket, amiben 
nem kellett még megszólalni. A verseket a nagyok képességeikhez mérten elsajátították és nagy 
részük a csoport előtt is bátran elmondta, a kicsik között volt olyan, aki meg se mert szólalni 
még kétszemélyes helyzetben sem, de játék helyzetben, illetve szülőtől hallottuk, hogy otthon 
elmondta. 
   A mozgás legyen az bármely formája, a csoport kedvence, szeretik és igénylik. Kihasználtunk 
minden lehetőséget, hogy mozgásigényüket kielégítsük. Úgy alakítottuk feladatainkat, hogy 
élmény legyen a mozgás számukra.  
   Az ábrázoló tevékenység elég megosztó volt ebben az évben. Vannak tehetséges gyerekek, 
akik sokat ültek a rajzos térben, és motiválhatóak voltak a különböző technikákra. Voltak, olyan 
Pillések, akik a biztos megoldásra mentek, olyan technikát választottak, amit már ismertek és 
gyorsan elvégeztek. Akadtak olyan gyerekek is, akik a játékot részesítették előnybe a 
kézművességgel szemben. Szükséges volt alkalmazni a bátorítást, dicséretet, pozitív 
megerősítést számukra.  
   Projekt témáink a hagyományos természeti és társadalmi tartalmak mellett a gyerekek 
érdeklődési körét is felölelték. Nagy hangsúlyt fektettünk ismereteik gyakorlására figyelmük 
fejlesztése érdekében. Az élményszerző séták alkalmával szerezhettek újabb tapasztalatokat, 
mélyült tudásuk. Tevékenységeinket úgy szerveztük, hogy minél több csatornán keresztül 
jussanak információhoz. A vezérfonalunk a cselekedtetés tevékenykedtetés volt, változatos 
módszerek alkalmazásával, megoldási javaslatok felajánlásával, megfelelő eszközök 
biztosításával optimális légkörben. Néhány példa ezekre a tevékenységekre:- elképzeltük hol, 
és hogyan élhettek a dinoszauruszok, makettkészítése után játszhattak a gyerekek, könyveket 
nézegetve internetről letöltött filmeken keresztül szerezhettek megfelelő ismereteket, majd a 
projekt falat is átvarázsoltuk a dinók élethelyének, mozgásos fejlesztő játékkal utánozhatták az 
állatok életét, - Az ősz kincseinek betakarítása során befőttet raktunk el, lekvárt főztünk, diót 
törtünk, termés bábokat készítettünk, sétálva figyeltük a természet változásait, salátákat, 
savanyúság készítésével ismerkedhettek, stb. Érdeklődve nézegették a projekt polcot, és az 
aktuális projekt falat, melynek változtatásában aktívan vettek részt, beszélgettek a megszerzett 
ismereteikről, vagy saját élményeikről. A gyűjtő munkába a szülők is bekapcsolódtak. Ápoltuk 
a csoport és az óvoda hagyományait, a kiscsoportos gyermekeknek nagy élményt jelentett a 
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“Mihály-napi vigadalom”, ahol Százszorszép óvodássá váltak. Nagy élvezettel hallgatták 
évszaki koncertjeinket, vidám hangulatban teltek az óvodai bábszínház és a Napsugár 
bábszínház előadásai. Nagyon meghitt hangulatban telt az adventi várakozás mind a 
csoportban, mind az óvodai szintű ünnepségen. Nagy örömmel vártuk a Mikulást, aki a járvány 
helyzet miatt csak az ajtóból köszönt be. Februárban nagy mulatsággal űztük el a telet, majd 
vártuk a tavaszt, készültünk a nemzeti ünnepre, húsvétra, anyák napjára. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy két év pandémia után az évzáró- ballagási családi délutánunkat meg tudtuk 
szervezni és bemutathattuk a szülőknek mennyit fejlődtek a gyerekek. 
    A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésével foglalkozó pedagógusokkal 
folyamatos kontaktusba voltunk, közös munkánkat a folyamatos együttműködés jellemezte. 
Megosztottuk egymással tapasztalatainkat és segítettük egymás munkáját. A szülők segítségére, 
támogatására folyamatosan számíthatunk, ahogy erről a fentiekben is írtam már, fontos 
feladatunk a pozitív kapcsolat kialakítása, hiszen nevelő munkánk így lesz eredményes. 
Folyamatosan, napi szinten tájékoztatjuk őket a gyermekeik fejlődéséről mind szóban, mind a 
féléves értékelések alkalmával. 
   A fontos információkat személyesen, az információs táblára kitéve és a Face-book csoportban 
is megismerhették, megtalálhatták a szülők. 
 
 Kusnyár Mihályné    Nagyné Lestyan Éva Edit 
 óvodapedagógus        óvodapedagógus 
 
Vuk vegyes csoport 2021/2022 nevelési év elemzése, értékelése 

 
Csoportunk szerkezete annyiból változott, hogy az iskolába elballagott gyerekek helyett, mivel 
vegyes csoport vagyunk, a Vuk csoport minden évben megújul. Közösségünkbe 5 új gyermek 
érkezett. Az otthonról érkezetteknek nehezebben ment az elválás a szülőktől, de örömmel és 
kíváncsian érkeztek a csoportunkba és mi is lelkesen vártuk őket. 
Mivel a járványhelyzet valamennyire enyhült így újra együtt lehettek a gyerekek, akik boldogan 
fogadták egymást. Nagy szeretettel és lendülettel kezdtünk az évnek, bár az óvintézkedéseket 
továbbra is be kellett tartani. Törekedtünk arra, hogy a csoport életét ez ne befolyásolja, ne 
zavarja. Ezt az évet is a programunkkal kezdtük az „Engedjétek, hogy szeressünk benneteket!” 
cím alatt. A csoport összetételét tekintve 7 nagycsoportos,  
7 középsős, 9 kiscsoportos korosztályú gyermek alkotja. A gyerekek között van két SNI-2 
gyermekünk egy fiú és egy lány, volt egy BTMN- es kislányunk.  
A beszoktató projekten belül sok énekléssel, versekkel, mesékkel, sok közös együtt játszással 
igyekeztünk pozitív és harmonikus légkört létrehozni. A már gyakorlott óvodásainkat kértük, 
hogy segítsenek most érkezett gyerekeknek a csoport szokásainak, szabályainak 
megismerésében, elsajátításában, és az udvaron a többi új gyermeknek, ha szükséges, ezáltal 
fejlődött feladattudatuk, empatikus készségük, önbizalmuk. a szokások, szabályok 
ismétlésével, gyakorlásával azok pozitív megerősítésével, én- üzenetek segítségével csoportunk 
összeállt, kialakultak a baráti csoportok. A befogadás, beszoktatás idejét, úgy alakítottuk, hogy 
minél élménydúsabb, érdekesebb, változatosabb legyen. 
Sajnos elmaradtak az évszaki koncertek, az ovi galéria megtekintése és a tehetség gondozó 
műhelyeket sem tudtuk elindítani, azért, mert a gyermekek különböző csoportokból érkeztek 
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volna. A járvány helyzet miatt más csoportokat sem tudtunk látogatni, csak mi 
óvodapedagógusok látogattuk a csoportokat, ahol meg tudtunk ismerkedni az új kicsikkel. 
Az hozzánk érkezett 5 gyerekkel ismerkedtünk az intézményünk helységeivel, környezetével 
és az ott dolgozóival. A felnőttek és a gyerekek között igyekeztünk minél szorosabb és jól 
működő bizalmas kapcsolatot kialakítani. Ügyeltünk arra, hogy minél hamarabb elsajátítsák a 
szokásrendszerünket, sok bíztatással és pozitív megerősítésekkel, hogy hamarabb önállóvá 
váljanak. A nagyok már teljesen egyedül használják a toalettet és a testápoláshoz szükséges 
eszközöket. Kisebb társaikat mindig figyelmeztették, segítették a mosdózás helyes 
használatára. Az orrfújás/orrtörlés szinte mindenkinek sikerült, a kisebbeket kellet néha 
figyelmeztetni, segíteni. Étkezésnél a nagyok és középsősök szépen, önállóan és kulturáltan 
használják a kést, villát, a naposi feladatokban már a kisebbek is szívesen bekapcsolódnak. 

A középsősök és a nagyok egyedül tudják már kiszolgálni magukat, vizet önteni és levest szedni. 
Az öltözködés terén is nagyon ügyesek. Ha esetleg elakadnának bátran fordulnak segítségért. 
Igényesek a ruházatukkal és a hajviseletükkel szemben. A kicsik is próbálkoznak, igyekeznek 
ruhájuk rendben tartásra és annak kifordítására, hajtogatására. Még nekünk is szeretnének 
segíteni játék közben a megfelelő haj viselésében, mert ők is igénylik maguk számára is a 
megfelelő megjelenést. Vannak, akik lassabbak, illetve lustábbak viszont rájuk is ösztönzőleg 
hat a bátorítás és a sikerélmény. A szokás rendszer elsajátításában segítenek a kitűzött hívó 
képek a gyerekeknek az önállósodáshoz. 
 
   Gulykás János     dr.Szabó Tiborné 
  óvodapedagógus     óvodapedagógus 




