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Bevezetés
Az év végi beszámoló a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó
munkaterv teljesítéséről készült az Önértékelési Kézikönyv Óvodák számára c. Oktatási Hivatal
által kiadott tájékoztató anyag elvárásai tükrében.
A nevelési év végi beszámoló igazodik:
- az éves munkatervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz,
- az önértékelési tervben meghatározottakhoz.
A beszámoló elkészítését meghatározó jogszabályok, belső szabályozók:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
- Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet
- Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv
A beszámolót meghatározó intézményi dokumentumok:
a) az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások
is, így különösen:
- az intézmény pedagógiai programja,
- az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás,
- az intézményben működő szakmai munkaközösség dokumentumai,
- az intézmény gyermekvédelmi tevékenységének dokumentumai
- Vezetői pályázat
b) az intézményben folyó pedagógiai szakmai munka milyenségét jelző mérések,
értékelések, eredmények.
Az idei nevelési évben - bár ősszel még sok helyen hátráltatta a változó mértékben megjelenő
vírus a munkánkat - nagyjából a megszokott rendben személyes jelenlét keretében
dolgozhattunk. Elmondhatom, hogy az alkalmazotti közösségünk minden tagja
felelősségteljesen, magas fokú szakmai elhivatottsággal, gyermekszeretettel, becsülettel,
lelkiismeretes munkájával járult hozzá intézményünk napi eredményeihez. Idén is nagyon sok
feladat jutott minden dolgozónak, akik folyamatosan megbirkóztak a kihívásokkal, rengeteg
plusz feladatot vállalva. Köszönöm mindenkinek, hogy együtt, egymást segítve
a megfogalmazott közös célért tudtunk dolgozni, biztosítva a mindennapi zavartalan működést
és az intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, nevelését,
fejlesztését.
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1. Pedagógiai folyamatok
A Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde vezetése belső és külső partnerei bevonásával alkotta meg
az intézmény stratégiai és operatív terveit. A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai
program, amely rögzítette a célokat, amelyek befolyásolták 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 kellett vizsgálnunk.

1.1. Tervezés
Szempont: Hogyan valósul meg a stratégiai
és operatív tervezés?

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban
van a stratégiai dokumentumokkal
és a munkaközösségek terveivel.

Az intézményünkben a dokumentumok összhangban állnak egymással, egymásra épülnek.
A tartalmi munkánkat meghatározó stratégiai terv, alapdokumentum az intézményünk
pedagógiai programja, mely kiindulópontja intézményünk többi dokumentumának.
A stratégiai terveket az éves munkatervben bontottuk le operatív feladatokra.
Az éves munkaterv határozta meg a nevelési év rendjét, kiemelt nevelési feladatokat.
A munkatervet az intézmény-vezető készítette el a nevelőtestület bevonásával, hiszen
a nevelési év feladatainak meghatározása, a megvalósítása, a megvalósítás ütemének tervezése,
csak közös munka eredményeként valósulhatott meg. A munkatervet a nevelőtestület hagyta
jóvá.
Az éves munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük az előző évi eredményeket,
az intézményvezetői pályázatot, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, útmutatókat. A vezetői
program hosszú távú tervei alapján a változások nyomon követése, megvalósítása
folyamatos.
Aktuális értekezleteken számba vettük a munkatervben megfogalmazott soron következő
feladatainkat. Az elvégzett feladatokról, eseményekről a következő hónapban számoltak be
az érintettek.
Az értékelés nyomán feltárt hiányosságok korrekcióját elvégeztük. A képzések a hiányosságok
kiküszöbölése érdekében kerültek megszervezésre. Az éves munkaterv előkészítésénél
a tervezés alulról építkezően történt, a munkaközösség tagjainak közvetítésével lettek
meghatározva a feldolgozandó témakörök. A végrehajtás a téma elméleti és gyakorlati
feladatainak közös feldolgozásával valósult meg.
A nevelési év során a törvényi változások következtében a meglévő dokumentumainkat
felülvizsgáltuk, a törvényi rendelkezések értelmében módosítottuk.
Az éves munkaterv összhangban volt a
az óvodapedagógusok nevelési és éves terveivel.

stratégiai

dokumentumokkal,

valamint

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény törvényes és biztonságos működésének
meghatározó alapdokumentuma, melynek előírásai mindenkire nézve kötelező érvényű volt.
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A házirendben megfogalmazottak, az intézmény gördülékeny és biztonságos működését
szolgálták, kötelező érvényűek voltak az intézmény használóira és az intézmény dolgozóira
egyaránt.
Az ötéves Továbbképzési tervben megfogalmazott koncepció szerint készült el
a 2022/2023-as nevelési évre szóló beiskolázási terv, melyet a nevelőtestület
2022. márciusában megismert és elfogadott.
A munkaközösségi munkatervek az éves munkaterv figyelembevételével készültek el
és a munkaterv mellékleteit képezik. A munkaközösségek összehangolódtak a feladatok
felvállalásában. Az intézményi programokban is időszaknak megfelelően megvalósult
az összehangoltság, ebben a munkaközösség vezetők (Takácsné Kovács Mária,
Szabó-Farkas Nikolett) koordinációs munkája, ötletei, megvalósítási módjai
és a munkaközösség tagjainak kitartása volt szükséges.
A munkaközösségek számára a nevelési év intézményi munkaterv konkrét feladatokat is
meghatározott (Éves munkaterv 2021/2022). A munkaközösségi munkatervekben foglalt
programok a veszélyhelyzet miatt módosultak. A munkaközösségek a szakmai fejlődést
folyamatosan elősegítették a kollégák számára: Éves értékelésük a beszámoló mellékletében
találhatóak.
A beszámoló melléklete továbbá tartalmazza a gyermekek fejlődését nyomon követő mérésiértékelési munkaközösség vezető, az Önértékelést Támogató Munkacsoport vezető,
a tehetségműhely vezetők, a gyermekvédelmi felelős, a szakmai vezető,
a gyógypedagógus/logopédus, az alapítvány kuratóriumi tag éves terve alapján időszaknak
megfelelően megvalósult feladatokat, éves beszámolókat.
Az óvodapedagógusok a nevelési terveket, a heti terveket a pedagógiai program céljainak
megfelelően alakították ki. Tervezési munkájuk komplexitásra törekvő. Az egyéni
képességekre, az életkori sajátosságokra odafigyelő alapos tervezésük az OVPED-ben jól
követhető. Az EMMI határozata alapján az ideiglenes csoportbezárások esetén napi
rendszerességgel a szülők részére online segítséget nyújtottak, támogatást adtak, játékos
tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket ajánlottak.
Különös figyelemmel kísértük Önértékelési kézikönyv és az országos Tanfelügyeleti kézikönyv
változtatásait, hiszen az önértékelés előtt és a minősítés előtt álló pedagógusok számára,
és a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés miatt ennek különös jelentősége van.
Intézményünkben 2 pedagógusnál megvalósult az önértékelés, továbbá megtörtént
az intézményi önértékelés is. Mindkét esetben az önértékelés dokumentálása
az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszerben került feltöltésre.
Az intézmény Pedagógiai programjában meghatározott célokkal, a közneveléssel szembeni
elvárásokkal, valamint az éves munkatervben megfogalmazott célokkal és feladatokkal
megegyező irányvonalat határoztunk meg, melyek segítették a gyermekek készségeinek,
képességeinek fejlődését, kibontakozását.
A beíratás online és személyesen is történt. A körzetünkben lévő óvoda köteles gyermekek
néhány kivételével a helyi óvodába iratkozott be. 1 gyermeket utasítottunk el, aki nem
a körzetünkbe tartozott. Mindenki megkapta a felvételi határozatot és a családlátogatás során
mit kell beszerezni szeptemberre az óvoda kezdéséhez.

5

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

2021/2022-es nevelési év éves értékelése

A fenntartó biztosította az intézmény számára jogszerű működés feltételeit.
- A jogszabály által előírtaknak megfelelően a Nemzeti Köznevelésről szóló
2011. CXC. törvény 83 § (2); d és 25 § (7) szerint rendelkezett a maximális
csoportlétszámról, valamint a csoportok számának indításáról, mely 12 csoport volt.
Erősségek:
- A köznevelési törvényben meghatározott elvárásoknak való megfelelés a kiinduló pont
az intézmény alapdokumentumainak elkészítésekor.
- Az óvodapedagógusok nevelési és tanulási tervei összhangban vannak a Pedagógiai
Program cél és feladatrendszerével.
- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt tartásával, az intézmény
Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési céljainkat és feladatainkat magas
szinten történő megvalósítása.
- A nyugodt, együttműködésen alapuló, kiegyensúlyozott légkör, a törvényeknek
megfelelő, színvonalas nevelő-oktató munka, intézményi működés biztosítása.
- A nevelési év kiemelt céljai követhető módon jelennek meg a nevelési-tanulási folyamat
tervezésben, megvalósításban, valamint az értékelésben.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- A jogszabályi változásoknak, az intézményi szabályzatoknak, szabályozóknak való
folyamatos megfelelés.
- A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumaink felülvizsgálata,
a törvényi rendelkezések értelmében módosítása; a szabályozások aktualizálása.
- Az éves munkaterv elkészítése a köznevelési törvény figyelembevételével.
- Az online óvoda tapasztalatainak összegzése.
- A fenntartó a 2023/2024-es nevelési évben az intézmény működésében a maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyeztetése.
- A 2022/2023. évi minősítésre való felkészülés.

1.2. Megvalósítás
Szempont: Milyen az intézmény működését Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
irányító
éves
tervek
megállapításai alapján történik
és a beszámolók viszonya?
a következő nevelési év tervezése
Milyen a pedagógusok éves
tervezésének, és a terv tényleges
megvalósulásának a viszonya?
Terveink megvalósítása az éves munkaterv alapján történt, mely cél, feladatrendszerének
meghatározásakor figyelembe vettük a Pedagógiai Programunkat, vezetői pályázat
stratégiáját, továbbképzési tervünket, munkaközösségek 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 (OVPED) a tervezés során
megjelentek a Pedagógiai Program belső elvárásai, DIFER mérések alapján a csoport
fejlesztési céljai.
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A pedagógiai munka tervezési dokumentumainak gyakorlati megvalósítása
a pedagógusok, munkaközösségek, illetve az egész alkalmazotti közösség, a szülői
szervezet közösségei bevonásával történt meg.
A módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását intézményünk nevelési-fejlesztési, oktatási
céljai határozták meg. A pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt
nevelési, tanulási eredmények elérését, a gyermekek, munkatársak, szülők, elégedettségét
és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálták.
Az éves tervek és a beszámolók egymásra épülnek, hiszen a beszámolók megállapításai alapján
történik a következő nevelési év tervezése. A teljes pedagógiai folyamat követhető
a tevékenységi tervekben a csoportnaplókban, fejlődési naplókban.
A Pedagógiai program hatékony megvalósítása érdekében különös hangsúlyt helyeztünk
a 2021/2022-es nevelési évben az alábbiakra:
- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt, derűs
és kiegyensúlyozott légkör biztosítására.
- A járványügyi helyzetnek megfelelő intézményi protokoll működtetésére,
alkalmazkodásra a mindenkori helyzethez.
- A folyamatos szakmai fejlődés elősegítésére a kollégák számára.
- A szakmai, módszertani kérdésekben közös döntés alapján a bemutatókra,
a belső tudásátadásra, a jó gyakorlatok megismerésére, a hospitálási lehetőségek
biztosítására úgy, hogy minden kolléga erőssége szerint mutatkozott be.
(Belső tudásmegosztást, „Jó-gyakorlat” bemutatót két alkalommal tartottunk
a kollégák számára. Az egyik a Napsugár csoportban volt Fülöp Andrea vezetésével,
amelynek a témája a „Hagyományőrzés, hagyományápolás óvodánkban a természet
tükrében” és a másik pedig a Nyuszi csoportba Varró - Tamási Dorina vezetésével
történt, melyben Télbúcsúztató, tavaszváró népi énekes játékokat, dalokat
láthattunk).
- Az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítására a gyermekek számára
személyiségük kibontakoztatására.
- Az „Örökös Boldog Óvoda” kritériumrendszerének megfelelésére, elnyerésére.
A címet harmadjára nyertük el (2021. szeptemberében). A Pillangó, Napsugár,
Gézengúz csoportok gyermekeinek, óvodapedagógusának Nagy - Bene Nikolett,
Fülöp Andrea, Fekete Judit közreműködésével beépült a nevelés - oktatás
gyakorlatába, sikeresen teljesítették a vállalt feladatokat. A megvalósítást nagy
mértékben meghatározta az óvodapedagógus program iránti elhivatottsága, program
elemeivel való azonosulás mértéke. Innovációként jövőben is célként határozzuk meg.
- A „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének megfelelésre, teljesítésére.
(A tervezett feladatok megvalósultak pl. bemutatók megtartása, eszközök készítése,
meteorológiai állomás). A környezettudatos gondolkodás megalapozása óvodánkban”
munkaközösség beszámolója a mellékletében található. A következő nevelési évben
a munkatervben célként, feladatként új vállalásokat kell meghatározni.
- Az „Állatbarát Óvoda” cím kritériumrendszerének megfelelésére, elnyerésére.
A címet először nyertük el (2022.májusában). Júniusában vettük át az Oklevelet
Budapesten az Állatorvostudományi Egyetemen Szabó-Farkas Nikolett, Szabóné
Vass Márta és Nagy Éva. Minél változatosabb tevékenységek által ismertettük meg
a gyermekekkel az állatokat óvodán belül és kívül, így évente több csoportunk is
ellátogatott állatkertbe, vadasparkba, tanyára, erdészetbe vagy Hortobágyra. Fontosnak
tartottuk a felelős állattartást.
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Az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” kritériumrendszerének megfelelésre,
teljesítésére. (Tehetség munkaközösség beszámolója a mellékletben található).
A „Családbarát hely” tanúsító védjegy megfelelésére, elnyerésére.
A tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre (csoportokban és tehetségműhelyekben
egyaránt. A tehetségműhelyek műhelymunkájának összefoglalása a beszámoló
mellékletében).
A szervezet fejlesztésre, csapatépítésre. (Derecske, Vadászház: 2022.08.30.).
A GDPR rendelet előírásainak megfelelően az intézmény szabályozására
és működtetésére. (2022.01.01.-től módosítva lett).
A minősítéssel, tanfelügyelettel, önértékeléssel kapcsolatos törvényi változások
folyamatos nyomon követésére a nevelési év során az ÖTM éves tervében foglaltak
figyelembevételével
A konkrét önértékeléssel kapcsolatos teendőkre: Kissné Pelei Ildikó 2022. február
22.-én, Kelemen -Csizmadia Marianna
2022. március 09.én önértékelésére.
A kitűzött feladatokat sikerült megvalósítani. Önértékelési Támogató Munkacsoport
beszámolója a mellékletben.
A gyakornok óvodapedagógusok mentorálásának biztosítására.
1 fő gyakornokunk volt. Mentoraiknak az Oktatási Hivatal által kiadott „Mentorok
tevékenységének támogatása” című segédanyag is iránymutatást adott.
A minősítésekhez kapcsolódva pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra, amelynek
keretén belül szaktanácsadót kértem, ám a veszélyhelyzet miatt elmaradt a látogatás.
A Pedagógus I. fokozat elérését célzó minősítő eljárásra, amely
a veszélyhelyzet miatt online formában lett lebonyolítva 2022.05.17-én.
Varró - Tamási Dorina minősítő vizsgáján kiváló eredményt ért el (100%).
2023. januárjában kerül átsorolásra.
A Pedagógus II. fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokra, amelyek
2022.02.04-én és 2022.02.017-én online formában történtek. Kiváló eredményt értek
el Fülöpné Ulics Andrea (92%) és Kissné Pelei Ildikó (99%), akik 2023. januárjában
kerülnek az átsorolásra.
Az eredmények azt igazolják, hogy óvodapedagógusaink magas szinten végzik
munkájukat.
A következő nevelési évre 2022. október 06.-ra tolódott Létai Viktória Beáta Pedagógus
II. fokozatok elérését célzó minősítési eljárása.
A pedagógusok előmeneteli rendszerére:
- a 2022 évi általános Pedagógus II. eljárásra sikeresen jelentkezett két fő
óvodapedagógus (Fekete Judit. Takácsné Kovács Mária), akik 2022. november
25-ös határidőig feltöltik portfóliójukat.
A továbbképzési tervnek megfelelő továbbképzések megvalósítására. (online-ben
valósultak meg).
A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumaink
felülvizsgálatára, a törvényi rendelkezések értelmében módosítására.
Egyéb szabályozó dokumentumok aktualizálására.
Munkaközösségi, ÖTM, tehetségműhelyek, gyermekvédelmi munkatervek
megvalósulásaira.
A Pedagógiai Program cél-és feladatrendszerére épült óvodapedagógusok által
elkészített éves nevelési és tanulási tervekre.
A tematikus tervekre, heti tervekre.
Az egyéni fejlesztési tervekre.
A gyermekek fejlődésének nyomon követésére.
Előző év mérési eredményeiből adódó feladatok végrehajtására.
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A gyermekek életkori sajátosságait figyelembevételével, a tevékenykedésbe ágyazott,
tapasztaláson alapuló megismeréssel történt a képességfejlesztésre.
A környezetvédelem és a környezettudatos magatartás beépítésére a gyermekek
napi tevékenységeibe, szokásrendszerébe.
Az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás kialakításának segítésére
A hatékony együttműködésre a családokkal.
Az együttműködésre a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel.
Az esetmegbeszélésekre, a tájékoztató jellegű előadásokra.
A Pedagógiai Programban meghatározott ünnepek, hagyományok továbbvitelére.
(részben másként - részben online-ban volt megvalósítva).
Rendezvények, programok megszépítették gyermekeink óvodás napjait, melyek
jótékony hatással formálták a közösségi életüket. Ezek megvalósulása érdekében
intézményünk minden dolgozója plusz feladatot vállalt (műsorok betanulása, szervezési
munka, dekorálás, stb.). Sajnos a munkatervben betervezett összes rendezvényt,
programot nem az elképzeléseink szerint tudtuk megvalósítani a veszélyhelyzet miatt,
ezért másként lettek valóra váltva.

A 2021/2022-es nevelési év munkatervében megfogalmazott rendezvények, programok
időszaknak megfelelő megvalósulása:
Megvalósult rendezvények, programok:
- Jeles napok (2021.09. harmadik szombatja, 2021.10.04.)
- Őszi hét rendezvény sorozat (2021.11.15. – 2021.11.19.)
- „Születések Fája” - városi rendezvény (2021.11.19.)
- Mikulás napja (2021.12.06.)
- Farsang (2022.02.26.)
- Egészség hét (2022.04.04.-2022.04.08. / csoport szinten)
- Húsvét (2022.04.11. - 04.14./ csoport szinten)
- Föld napja rendezvény, ÖKO vetélkedő (2022.04.22. / nagycsoportosoknak)
- Anyák napja (2022.04.30.-től / online, illetve jelenlétiben)
- Gyermeknapi rendezvény (2022.05.28./szülők bevonásával)
- Ballagás (2022.05.27., 2022.06.03.)
- Apák - Papák napja (2021.06.09. /apák, papák bevonásával)
Másként megvalósult rendezvények, illetve elmaradt programok a veszélyhelyzet miatt:
- Karácsonyi vásár (2021.12.01.-től / elmaradt)
- Óvodai karácsonyi ünnepség (2021.12.17. / csoport szinten, illetve
a Tündér, a Napsugár, a Gézengúz és a Pillangó nagycsoportos gyermekek szüleinek az
aulában lett megtartva)
Erősségek:
- Pedagógiai Programunk céljaival, feladataival összhangban, helyi sajátosságaink,
adottságaink, az előző év beszámolójának maximális figyelembevételével készült el
éves munkatervünk a minél hatékonyabb, magasabb szakmai színvonalon való
megvalósítás érdekében.
- A körülményekhez képest is magas színvonalon valósította meg közösségünk
a munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat.
- A veszélyhelyzet idején is a lehetőségek, feltételek figyelembevételével valósultak meg
céljaink az online keretein belül is.
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Minden csoportban az éves terveknek, éves ütemterveknek, tematikus terveknek
megfelelően folyt a nevelő - fejlesztő munka, melyet minden óvodapedagógus
lelkiismeretesen végzett. Tervező munkájuk tudatos, alapos, a gyermekek maximális
ismeretére épülő.
A gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére törekedtek, kihasználva a játékban,
tevékenységben, cselekvésben rejlő lehetőségeket. Figyelembe vették az egyéni
bánásmód és a differenciálás elvét. A folyamatos és a programban meghatározott
időszakonkénti értékelések megállapításai adtak alapot a következő időszak terveiknek
elkészítéséhez. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben,
a csoportnaplóban, valamint a gyermekek által készített produktumokban.
Az éves, féléves beszámolók, értékelések már tartalmazzák a fejlesztendő területeket,
feladatokat, melyekre épülve készülnek el az újabb tervek.

Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Az eredmények alapján kialakított fejlesztendő területek, újabb elvárások
megfogalmazását még tudatosabban kell megjelölni minden beszámolóban, féléves,
éves értékelésben a jogszabályi változások figyelembevételével a hatékonyabb,
célorientáltabb pedagógiai munka érdekében.
- Javaslom a GYES-ről visszatérő óvodapedagógusoknak az egyéni hospitálási
lehetőségek kihasználását.

1.3. Ellenőrzés
Szempont: Hogyan működik
az ellenőrzés az intézményben?

Elvárás: Az intézményi stratégiai
alapdokumentumok alapján
az intézményben belső ellenőrzést
végeznek.

Intézményünkben a belső ellenőrzés elsődleges feladata a pedagógiai folyamatok,
tevékenységek hatékonyságának, annak megvalósítási feltételei biztosításának figyelemmel
kísérése, értékelése az SZMSZ-ben megfogalmazott rend szerint.
Az éves munkaterv és az Önértékelést Támogatói Csoport munkaterve alapján lett
meghatározva az ellenőrzés eljárás módja, szempontjai, ütemezése. Az intézmény-vezető,
a helyettesek, valamint munkaközösség-vezető és tagok, tervszerűen és alkalomszerűen
ellenőriztek. Az ellenőrzés a működés valamennyi területét érintette.
Megtörténtek az éves munkatervnek megfelelően a betervezett ellenőrzések.
A tervezett belső ellenőrzés során az ellenőrzés célja volt, a tényleges állapot összehasonlítása
a nevelési programmal, annak cél- és feladatrendszerével, továbbá visszajelzés
az óvodapedagógusnak a munkája színvonaláról.
Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a vezetői munkának, fontos az önértékelés,
a továbblépéshez szükséges reális értékelés, a hibák, esetleges hiányosságok feltárása
és az elismerés.
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Az ellenőrzés módszerei:
- dokumentumelemzés,
- gyakorlati munka megfigyelése,
- elemző, értékelő beszélgetés,
- önértékelés – reflexió,
- balesetmentes udvar, játékeszközök átvizsgálása,
- gyermeki produktumok nyomon követése.
Az ellenőrzés területei:
- csoportnaplók,
- mulasztási naplók,
- előjegyzési naplók,
- játszótéri felülvizsgálat dokumentumai,
- tűz-, munkavédelemi naplók,
- pedagógiai munka, napi gyakorlat.
Az ellenőrző munkát segítette az intézményi belső önértékelési munkaközösség által
lefolytatott pedagógus önértékelés is Intézményünkben, ebben a nevelési évben
2
óvodapedagógusnál
végeztünk
önértékelést a kézikönyv szabályainak
figyelembevételével. Az eredmények és az átfogó értékelés, fejlesztési terv
az ÖTM beszámolójában található. (az intézményi beszámoló melléklete)
A nevelési év során a kollégák megfelelő munkafegyelemmel, a munkaidő betartása mellett
dolgoztak. A feladatait mindenki a munkaköri leírása szerint pontosan, odafigyeléssel végezte.
Intézményünkben a gyermekek fejlettségi állapotát is nyomon követtük, a megfigyelési
tapasztalatokat dokumentáltuk az óvodába kerüléstől az iskolakezdésig. A gyermekek
nyomon követésének dokumentációja az idei nevelési évben is elkészült. Minden pedagógus
elvégezte feladatát és tájékoztatta a szülőket a gyermekek fejlődéséről (írásban is).
Tapasztalatok a csoportlátogatások 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 saját arculatának megfelelően
végezte munkáját. A nevelés igényes szakmai színvonalon folyt, a gyermekek
mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva. A csoportok szokás-, szabályrendszere átgondolt,
tudatosságot tükrözött. A látogatások betervezésénél kiemelt szempont volt a minősítő
eljáráson résztvevők szakmai segítése, a belső önértékelésben résztvevők segítése.
Általános megállapításunk, hogy a csoportban végzett gyakorlati tevékenységek, a gyermekek
játékos ismeretszerzésének támogatása megfelelő módon, legtöbb esetben magas szakmai
színvonalon történt.
Erősségek:
- A nevelő-fejlesztő munkát, (tervezés, tevékenységirányítás, személyiségfejlesztés,
egyéni bánásmód, stb.) illetve annak feltételeinek (szeretetteljes, családias légkör,
tisztaság, rend, egészséges táplálkozás) biztosítását minden dolgozó lelkiismeretesen,
legjobb tudása szerint végezte.
- A pedagógusok önreflexiója, önértékelése.
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Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Pedagógus önértékelések tervszerinti megvalósítása, minősítési eljárásra, pedagógus
tanfelügyeleti ellenőrzésekre történő felkészülés.
- Az ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével fejlesztési és intézkedési terv
készítése.

1.4. Értékelés
Szempont: Hogyan történik
az intézményben az értékelés?
Milyen a pedagógiai programban
meghatározott
gyermeki
értékelés
működése a gyakorlatban?
Melyek a pedagógusok szakmai
ellenőrzésének tapasztalatai?

Elvárás: Az intézményben a gyermeki
fejlődést folyamatosan követik,
a gyermeki fejlődést
dokumentálják, elemzik.
Az óvodapedagógusok
a
gyermekek
eredményeiről
fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek
/gondviselőjének.
A
pedagógusok
szakmai
ellenőrzésének
eredményei
alapján készülnek el az egyéni
önfejlesztési tervek.

Az ellenőrzéseket az intézmény-vezető, a vezetőhelyettesek, illetve a munkaközösség
vezetők, illetve munkaközösségi tagok végezték.
Az ellenőrzés részét képezték még a különböző szakmai féléves, éves beszámolók.
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt (fejlődési napló, Goodenough féle
emberrajz, DIFER mérés) folyamatosan vezették az óvodapedagógusok, mely tartalmazta
a gyermekek fejlettségi szintjét, fejlődésük ütemét. Fogadó órák alkalmával lehetőséget adtak
az óvodapedagógusok a szülőknek a négyszemközti beszélgetésekre online formában.
Intézményi szinten elmondható, hogy a gyermekek egyéni képesség struktúrájának
megismerését, megfigyeléses módszer és DIFER mérés 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.
A „Gyermek mérése -értékelése munkaközösségi beszámolóban. (amely az intézményi
beszámoló melléklete) nyomon követhető a gyermekek fejlesztésének eredményei,
az eredményesség mutatói: pl. DIFER mérés eredményei, gyermekrajzpályázatokon való
részvéte.
Az intézményben megtörtént a logopédiai ellátás keretében a 3. és 5. életévüket betöltött
gyermekeknek a beszéd és nyelvi fejlettség szűrése. Ezt az intézményünk logopédusa végezte
ebben a nevelési évben.
Erősségek:
- Az előző év tapasztalatai, eredményei beépülnek a következő év terveibe.
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Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- A szülők körében szorgalmazni, hogy a gyermekükkel kapcsolatos nevelési kérdések
megbeszéléséhez az óvodapedagógusok fogadó óráját vegyék igénybe.
- Eredmények szisztematikus gyűjtése egész év során.

1.5. Korrekció
Szempont: Mi történik az ellenőrzés,
Elvárás: Az intézmény stratégiai
megfigyelés,
értékelés
és operatív dokumentumainak
eredményeivel?
elkészítése,
módosítása
során
(Elégedettségmérés, intézményi
megtörténik az ellenőrzések során
önértékelés, pedagógusértékelés,
feltárt információk felhasználása.
gyermeki fejlődés megfigyelés,
mérés, egyéb mérések.)
Az ellenőrzések során feltárt információk értékelése után megszületett eredmények
befolyásolják stratégiai (Pedagógia Program, Szervezeti Működési Szabályzat, Továbbképzési
Terv) és operatív (éves munkatervek, munkaközösségi tervek, éves nevelési tervek, tanulási
ütemtervek, tevékenységi tervek) terveink elkészítését, módosítását. Megtörtént tehát
a tanulságok levonása, a fejlesztések meghatározása, illetve szükség esetén a korrekció.
Az ellenőrzés tapasztalatai segítették a fejlődésünket, láttatták az 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.
A jogszabályi változások miatt az intézmény dokumentumait a Pedagógiai Programot,
Szervezeti Működési Szabályzatot, Házirendet módosítottuk, aktualizáltuk, amelyben
az intézmény-vezető, és a helyettesek vettek részt.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- A módosult dokumentumok alkalmazotti közösséggel való értelmezése.
- Tervezett programok / szervezési feladatok átszerkesztése.
- Az aktuális törvényi változásoknak megfelelő módosítás elvégzése.
- Az önértékelési feladatok folyamatos elvégzése.
- Az intézményi Önértékelés, pedagógus önértékelések után a fejlesztési és önfejlesztési
tervek elkészítése, megvalósítása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Szempont: Hogyan valósulnak meg
Elvárás: Az intézmény vezetése
a
pedagógiai
programban
és az érintett óvodapedagógus
rögzített személyiségfejlesztési
információkkal rendelkezik minden
feladatok?
gyermek szociális helyzetéről
Az intézmény egyik legfontosabb feladata volt a nevelés, tanulási - tanítási folyamat során
a személyiség-, és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültünk a személyre szabott
nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére
és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek).
A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósult meg.
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2.1. Személyiségfejlesztés
Nevelő - fejlesztő munkánk során a gyermekek kulcskompetenciáinak a fejlesztése állt
a figyelem középpontjában. Óvodapedagógusaink módszertani kultúrája széles körű, színes,
mely elősegítette a személyes és szociális képességek fejlesztését. Ennek érdekében
a módszertani tudásukat folyamatosan fejlesztették, illetve a belső továbbképzések keretében,
mentorálás, hospitálás során megosztották egymással tapasztalataikat, egyéni ismereteiket.
A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követték, ha szükséges fejlesztési korrekciókat
hajtottak végre.
Intézményünket a támogató szervezeti és a tanulási kultúra jellemezte, ami elősegítette
a Pedagógiai Programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok megvalósulását:
(a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását.
a prevenciós szemlélettel a tanulási zavarok megelőzésére törekvést, a játék, a játékos tanulás
elsődlegességének biztosítását. Ezeket a célokat intézményünk arculatának megfelelően,
a módszertani önállóság biztosításával valósítottuk meg a gyermekek szükségleteinek szem
előtt tartásával.
Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése
A szociális képességek fejlesztése megjelent az óvodai nevelésünkben. Az óvodai
nevelőmunka eredményeként a különböző szociokulturális háttérrel és különböző
fejlettséggel rendelkező gyermekek befogadása, inkluzív nevelése valósult meg.
A gyermek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerése érdekében
különböző vizsgálatra alkalmas módszereket eszközöket, technikákat alkalmaztunk.
(megfigyeléseket, szociometriát, fejlődési naplóban történő adatrögzítést, mérőlapokat,
Goodenough féle rajzelemzést, 5. életévét betöltött gyermekeknél a DIFER mérést.
Fontos a gyermek önmagához viszonyított fejlődése, saját tempójával haladva minél
magasabb szintre jusson el. Erről a szülőket tájékoztattuk.
A gyermekek szociális hátrányai enyhítésének gyakorlata
A gyermekvédelmi
munkáról a melléklet tartalmaz
A gyermekvédelmi munkát Simon - Vezendi Márta végezte.

részletes

beszámolót.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve a hátrányos helyzetű gyermekeket értettük, a kolléganők megfelelő információval
rendelkeztek ezen gyermekek helyzetéről.
Az intézmény gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen kölcsönösen
megkeresték egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása,
valamint az információk hitelessége szempontjából.
Amennyiben védelembe vételre vagy más hatósági eljárásra
úgy az óvodapedagógusnak kötelessége volt véleményt írásba foglalni.

került

sor,

A segítségnyújtásként továbbra is jelen volt a „Szociális segítő”, aki segítette
az óvodapedagógusok preventív munkáját. Idén is meghatározott rendben, hetente látogatta
az intézményünket, a hatékonyabb munka érdekében (kivéve a vészhelyzeti intézkedés miatti
időszakot). Intézményi tevékenységei voltak: az egyéni beszélgetések, a csoportos
foglalkozások, a közösségi rendezvények, az előadások óvodapedagógusoknak.
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Intézményünkben a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa segítette a munkánkat,
aki a következő feladatokat látta el:
- Konzultáció a pedagógus társakkal.
- Szakmai szempontok alapján tapasztalatszerzés az intézmény működéséről,
egyes gyermekekről, szülőkről.
- Konzultatív kapcsolat és pszichológiai tanácsadás szülőkkel.
- Egyes gyermekekhez kapcsolódóan konzultáció az óvodapedagógussal.
Hátránykompenzáció
A hátránykompenzációt kiemelt feladatnak tekintette a nevelőtestületünk. Fontosnak tartottuk
a prevenciót, azaz a gyermek problémáinak minél korábbi felismerését és minél hatékonyabb
kezelését, súlyossá válásuk megelőzését.
HH-HHH 2021/2022-es nevelési évben
HH

HHH

2021.10.01.

35 fő

8 fő

2022.05.31.

36 fő

8 fő

Az intézményben kiemelt szerep jutott a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének
tervezésére, a külső szakemberekkel történő egyeztetett stratégiák kidolgozására,
megvalósítására. Folyamatos volt az együttműködés a gyógypedagógussal, logopédussal,
mind a Pedagógiai Szakszolgálattal, mind a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központtal, mind a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámhatóság munkatársaival.
A jelzőrendszeri tag koordinálta a feladatok végrehajtását, fontos szerepe volt az információk
továbbításában, az érintett családok életkörülményeinek figyelemmel kisérésében.
Az esetmegbeszélések aktív részesei voltak az óvodapedagógusok. Egyes esetekben a teljes
jelzőrendszeri apparátus (védőnő, óvodapedagógus, gyermekorvos, fejlesztő szakemberek,
családgondozó) működött (A gyermekvédelmi felelős beszámolója az intézményi beszámoló
melléklete).
Az intézményben kiemelt szerep jutott a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelésének.
Folyamatos volt az együttműködés gyógypedagógussal/logopédussal, fejlesztőkkel,
mind a Pedagógiai Szakszolgálattal.
Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
Ebben a nevelési évben 9 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosítottuk.
Az intézményünk szakemberre végzettségének megfelelően komplex gyógypedagógiai
fejlesztést, logopédiai ellátást végzett. 2 főnek számító SNI gyermekek száma: 8 fő, 3 főnek
számító SNI gyermekek száma: 1 fő. Az SNI gyermekek között van olyan, aki év közben kapta
meg a státuszt, ezért a statisztikában nem tudtuk szerepeltetni.
A fejlődés elérése érdekében a fejlesztő konzultált az óvodapedagógusokkal. A nevelési év
folyamán a szülőkkel online kapcsolattartás is volt a problémák, gyakorlási nehézségek
megbeszélése érdekében. (A gyógypedagógus/logopédus beszámolója az intézményi
beszámoló melléklete).
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Beilleszkedési, Tanulási, Magatartás-nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése
Ebben a nevelési év végére számuk 10 fő volt. Sajnos sem kaptunk szakembert a Pedagógiai
Szakszolgálattól, így fejlesztésüket, ellátásukat az intézmény gyógypedagógusa
és szakvizsgázott óvodapedagógusa látta el.
Tehetséges gyermekek fejlesztése
A tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához biztosítottuk
sokféle, színes tevékenységekben való részvételt, ahol képességeik fejlődhettek.
A tehetséggondozás 7 tehetségműhelyben folyt. A tehetséggondozó műhelyek
az intézményi tehetségprogram alapján működtek, saját egyéni tehetségüket beleszőtték
az óvodapedagógusok a mindennapi gyakorlatba. (A tehetségműhely-vezetők beszámolója
az intézményi beszámoló melléklete).
Az önálló tanulás/tanítás támogatásának megvalósulása
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával
összhangban történt a nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása, kidolgozása.
Tevékenységre irányuló eljárások, módszerek voltak:
- A tanulást kötetlen tanulási folyamat volt, ami annyit jelentett, hogy a gyermek számára
a részvétel önkéntes volt, az óvodapedagógusok, pedig a megfelelő időben
megteremtette a tanulás feltételeit, nem minden kihívó jelleget mellőzve, szervező,
előkészítő munkát végzett.
- Az egyetlen kötelezően szervezett foglalkozás a mozgás volt. A kötelezőség
a megoldandó feladatokból eredt.
- A külső késztetés helyét átvette a belső motiválás, melyet kiváltott az érdekes, vonzó
játékra épülő tanulás, amely felkeltette a gyermek kíváncsiságát, tevékenység
és tudásvágyát, a szabályjáték sikeres, eredményes megoldási vágyát, a játék, a tanulás
örömét.
- A tanulásban az egyénnek tervezett játék, játékos feladat erőfeszítés árán volt
eredményesen megoldható.
- Az óvodapedagógusok értékelése ösztönző, mindig reális volt, és nem elítélő,
elmarasztaló, megbélyegző, megszégyenítő. A pozitívumokra építve, bízva
a gyermekben, kifejezte azt a hitét, meggyőződését, hogy a gyermek képes
az eredményes munkára.
- Értékelésében arra fektetett hangsúlyt, ami jó, a hibák kijavítására lehetőséget adott.
- Kialakult olyan tanulási légkör, melyben feloldódtak a szorongások, természetes a
gyermek megnyilatkozása, amelyet szeretet, egymás elfogadása, emocionális biztonság
jellemzett.
- A gyermekek megtanultak önállóan dolgozni - kialakult a szükséges önfegyelem-,
betartották a tevékenységekhez kapcsolódó szabály- és szokásrendszert.
- Az óvodapedagógus és a gyermekek között oldott, de a tevékenységre koncentráló
interaktív, kommunikatív viszony alakult ki.
Az alul teljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek
megkülönböztetett figyelmet kaptak.
A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása
Pedagógiai programunk gerincét az egészséges és környezettudatos életmód alakítása
adta. Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározták, befolyásolták
a közösségi programokat is.
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A gyermekek mindennapjait átszőtték, óvodai életükbe beépültek azok a tevékenységek,
melyek ezeket elősegítették: mozgás, levegőzés, gyümölcs és zöldségfogyasztás, séta,
kirándulások, só-szoba használata, a víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés,
az újrahasznosítás. Rendszeresen gondoskodtunk az intézményünk udvarán található
madarakról, komposztálóba gyűjtjük a falevelet, gyümölcshéját, a különböző programok pedig
az élményszerzés lehetőségét kínálták és szorosan kapcsolódnak az egészség és környezetei
nevelés területéhez. A különböző programok és tevékenységek megtalálhatóak voltak
a pedagógiai programban, az éves munkatervben, a munkaközösségek terveiben,
valamint a gyermeki tevékenység tervezésénél a csoportnaplókban is.
Erősségek:
- Segíttettük a gyermekek személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődését egyéni
különbségeik tolerálásával, az ehhez igazodó tevékenységek biztosításával
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Szakirányú munkánk hatékonyabbá, tudatosabbá tétele.

2.2. Közösségfejlesztés
Az Országos Óvodai Alapprogram, és az Óvodánk Pedagógiai Programja is tartalmazta
a közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra az érzelmi életre vonatkozó feladatokat.
Az óvodapedagógusok a heti tervükben a tevékenységek tervezésekor társas és közösségi
fejlesztési feladatokat is terveztek, amelyek az összetartozás érzésben, egymás segítésében,
elfogadásában nyilvánultak meg és amelyeket különböző módszerek alkalmazásával
alakítottak.
Továbbá a Pedagógiai Programunkban és így a munkatervünkben is kiemelt szerepet kapott
a szülőkkel való kapcsolattartás is. Nyitott intézményként lehetőséget biztosítottunk
volna a szülőknek az óvoda életében való részvételre, mind a mindennapokban,
nyíltnapokon, mind pedig ünnepek, rendezvények, jeles napok alkalmával, hogy a szülők
érezzék, hogy számítunk rájuk és törekszünk az együttműködésre. Ám a vészhelyzeti
intézkedések miatt ebben a nevelési évben is maradtak el vagy másként valósultak meg
a munkatervben betervezett közös programok.
Ebben a nevelési évben a gyermekközösség alakításán, fejlesztésen túl, folytattuk a felnőtt
közösség szorosabb összetartozását segítő közös élményen alapuló nevelés nélküli
munkanapot. Az intézmény élt egy szakmai nap lehetőségével, melyet önmaguknak
szerveztünk meg csapatépítés céljából. A csapatépítés hatékony, összetartó közösség
alakítása, formálása.
Erősségek:
- A hagyományos ünnepeink, nyílt napjaink, szülői értekezleteink, egyéb rendezvényeink
látogatottak.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Az alkalmazotti közösségnek nagyon nagy szüksége van erkölcsi elismerésre,
egy mentálhigiénés tréningre, egy kirándulásra, egy kis jókedvű feltöltődésre!
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3. Eredmények
Szempont: Milyen eredményességi
mutatókat tartanak nyilván
az intézményben?

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik
az intézményi eredményeket:
- helyben szokásos megfigyelésen,
vagy más alapon megszervezett
mérések eredményei
- esetleges sport, más
versenyeredmények
- elismerések
- 6 éves kor után óvodában maradó
mutatók, elégedettségmérés
eredményei (szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai
munkát segítők)
- neveltségi mutatók
- stb.

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok, feladatok, alapelvek legfontosabb
feladatunkat a nevelés - fejlesztés eredményességét szolgálták. Az intézmény eredményeinek
elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása információt adott arról, hogy milyen
irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség a pedagógiai folyamatokban, a szervezet
működésében.
Az intézményünkben folyó nevelő - fejlesztő munka eredményességét jelző mutatókat
folyamatosan gyűjtöttük, értelmeztük és elemeztük. Eredményeink eléréséhez minden
dolgozónk legjobb tudása szerint hozzájárult.
Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezleteken, de a beszámolók segítségével is minden
dolgozó megismerte eredményeinket, melyeket közösen elemeztünk, értékeltünk, amik alapján
meghatároztuk erősségeinket, fejlesztendő területeinket.
Ebben a nevelési évben 2 fő pedagógus önértékelése valósult meg. Ezeknek az eredményei
felkerültek az OH oldalára.
A dajkai látogatások azt tükrözték, hogy elhivatottak munkájukhoz igyekeztek
az óvodapedagógusok jobb keze lenni és mindent megtettek a gyermekek gondozása
érdekében.
Pedagógiai programunkban megfogalmazódtak az óvodáskor végére elérendő elvárt jellemzők.
A gyermekek fejlődését a programban megfogalmazottak és az előzőekben leírtak szerint
folyamatosan nyomon követtük, a szükséges területeken fejlesztettük. Tehát a gyermeki
teljesítményeket is figyelemmel kísértük, dokumentáltuk, az eredményeket értékeltük
csoport, valamint az intézményi szinten.
Az intézmény által elért eredmények a 2021/2022-es nevelési évben
Létszámadatok számított létszám alapján:
- 2021. október 01.statisztikai létszám: 296 fő ebből 7 fő SNI-s (25 fő/csoport)
- 2022. augusztus 31. létszám: 300 fő, ebből 9 fő SNI-s (26 fő/csoport)
Az intézmény kihasználtsága a statisztika készítésekor sem volt rossz, ez év végére 4 fővel
növekedett.
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2022. áprilisában megtartott óvodai jelentkezés és az azt követő időben, napjainkig beíratott
gyermekek száma:
- Óvodában maradt gyermekek száma: 235 fő
- Óvodáinkba ténylegesen beiratkozott gyermekek száma: 82 fő
- SNI-vel növelt létszám: 15 fő
Összesen: 332 fő
Csoportátlag: 27/28 fő csoportonként
Eredmény: Városunkban több az óvodaköteles korú gyermek az előző évekhez képest.
Eredményként megjegyezném, hogy az online óvodai beiratkozás zökkenőmentesen működött.
Beiskolázási adatok
A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban. Az Nkt.45. § (2) bekezdése értelmében
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási
Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Tanköteles korú gyermek: 90 fő
- Iskolába ment: 65 fő
- Óvodában maradt: 25 fő
Mindez az előző évek százalékos átlagai alatt alakult. Most 72% az átlag. Ez betudható annak
is, hogy a gyermekek az elmúlt években, a veszélyhelyzet miatt sokat hiányoztak, nem volt
jelenléti nevelés-oktatás, csak online.
Az óvoda-iskola átmenet nyomon követése mindig az egyik 5-6-éves korcsoportos
óvodapedagógus feladata.
Több pályázatban vettünk részt, amelyek segítették az intézményben folyó színvonalas
nevelőmunkánkat és a tárgyi feltételeket.
Pályázatok megvalósítása, amelyek nyertek:
• „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” projekt
• „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” (fenntartás 1 évig)
• „Örökös Boldog Óvoda” (Új)
• „Örökbe fogadok egy ovit!” - mozgalom (Új)
• „Úszó Nemzet Program” (Új)
• „Zöld Óvoda”
• „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”
• „Családbarát hely” tanúsító védjegy (Új)
• „Állatbarát Óvoda” (Új)
Pályázatok, amelyeket benyújtottunk, de nincs eredmény:
• Nemzeti Tehetség Központ: Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítása,
tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására.
Bozsik
program
által
meghirdetett
pályázatban
sporteszközöket. Ezeken kívül még szerveztünk Papírgyűjtést.

intézményünk

Rajzversenyen részt vettek a gyermekek, sajnos nem értek el helyezést.
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Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett gyermekek
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikéről rendelkeznek az óvodapedagógusok
megfelelő információkkal, ismerik minden gyermek szociális helyzetét. Az óvodapedagógusok
a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban alkalmazzák azokat a pedagógiai módszereket,
amelyekkel minden gyermeknél fejlődést tudnak elérni.
Az intézményünk támogató rendszert működtet:
- felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez,
- integrációs nevelési módszereket alkalmaz,
- tehetségműhelyekben fejleszt.
Az intézmény pedagógusai az önálló tanulás támogatása érdekében pedagógiai programmal
összhangban választották ki, s alkalmazták a korszerű nevelési - tanulási módszereket,
eljárásokat. A tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek mellett
a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek is megkülönböztetett figyelmet kaptak.
Az intézményünkben a tehetségpalánták fejlesztése jelenleg hét tehetségműhelyben folyt:
Csip - csirip – népi játékok, Manók - háza – dráma, Mütyör - kör – vizuális,
Tudorkák – logikai, Turbó Csigák és Röppentyűk sport, Tűzmadár - ének, gyermekjátékok,
Zöld Kaland - környezet tehetségműhely.
Ebben a nevelési évben a műhelyek összesített létszáma 91 fő gyermek volt.
(Tehetség munkaközösség és tehetséggondozóműhelyek beszámolója az intézmény
beszámolójának mellékletben található.)
Gyermekrendezvények és programok
2021. szeptemberétől 2022 júniusáig az alábbi rendezvényeken voltak a Mese – Vár Óvoda
és Bölcsőde intézményben: Őszi hét, Zenés műsorok, Télapó ünnepség, Farsangi mulatság,
Egészség hét, Földnapja, Anyák napja, Ballagási ünnepség, Gyermeknap, Hangszersimogató,
Apák - papák napja, Jelesnapok megünneplése.
A rendezvények során folyamatos visszajelzések érkeztek az intézmény által szervezett
események színvonalas szervező munkájáról. A gyermekek fellépése, szereplése során
maximális elégedettség kísérte felkészítő munkánkat, s a gyermekek fantasztikus
teljesítményét. Programjainkba kellő motiváltsággal igyekeztünk bevonni a szülőket,
családokat.
Az intézményünk szakmai életét, a nevelést segítő eszközök beszerzését, intézményi
programokat támogatta az alapítvány, a költségvetés.
Erősségek:
- Meglévő értékeink további fenntartását.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Az előző évben megnyert sikeres pályázatok megvalósítása
További pályázati lehetőségek figyelése és elkészítése.
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Szempont: Milyen pedagógus szakmai
Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai
közösségek működnek
maguk alakítják ki működési
az intézményben, melyek a fő
körüket, önálló munkaterv szerint
tevékenységeik?
dolgoznak.
A munkatervüket az intézményi
célok figyelembevételével
határozzák meg.
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra állt,
amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapult.
Tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösség alakult ki
az intézményben. A szervezeten belüli információáramlás, kommunikáció hatékonyan
kialakított rendje alapja volt a szakmai munkánknak.
Az intézmény információátadása a következőképpen történt:
- szóban: naponta, hetente vagy kéthetente
- e-mail formájában
- értekezletek formájában
- facebook zárt csoport formájában.
Az információkat, az utasításokat (mit, mikor, miért) mindig fentről lefelé közvetítettünk,
viszont az eredmények összegyűjtése, jelentése lentről felfelé történt.
Négy munkaközösség (környezeti, tehetség, mérés-értékelés (gyermek, ÖTM) működött
ebben az évben is. A korszerű, hatékony pedagógiai munka érdekében a munkaközösségi
tervekben meghatározott rendszerességgel találkoztak, szakmai konzultációkban,
illetve szakmai műhelymunkákban vettek részt. Kitűzött céljaik az éves munkatervükben,
elért eredményeik beszámolóikban tükröződnek.
Fontosnak tartottuk, hogy megteremtsük a kollégák között a jó emberi kapcsolatok létrejöttének
és az együttműködésnek a feltételeit. Meghallgattuk a kollégáktól érkező visszajelzéseket,
igényeket, javaslatokat, amelyeket beépítettünk a mindennapi munkába, a team munka
megszervezésében. Az intézmény-vezetőhelyettesek be voltak vonva a döntések
előkészítésébe.
A belső tudásmegosztás megbeszélések, értekezletek, belső hospitálások alkalmával valósultak
meg. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek is komoly feladatokat vállaltak
Az óvodapedagógusok lelkesedésének köszönhetően a tudásmegosztás munkaidőn kívül is
nagyszerűen működött. (személyesen, telefonon, online felületen)

Támogattuk a humán erőforrás szakmai kompetenciájának erősítését továbbképzések által,
hogy
magasan
kvalifikált
óvodapedagógusok
dolgozzanak
intézményünkben.
Továbbképzéseken szerzett információkat is, tudást az óvodapedagógusok egymás között
megosztották.
A továbbképzések jelenléti, illetve vészhelyzeti intézkedések miatt online formában történtek.
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A 2021/2022-es nevelési évben a következő konferenciákon, továbbképzéseken,
tanfolyamokon vettünk részt:
- Oktatási Hivatal által szervezett „DiabMentor - szakmai továbbképzés pedagógusoknak
a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című képzés
online és helyszíni képzés Debrecen / 4 fő (Tóthné Bene Judit, Nagy Éva,
Szabó - Farkas Nikolett, Varró Krisztina)
- „Így tedd rá” / Tulipános program – a magyar kultúra helye és szerepe a pedagógiában
Debrecen / 2 fő (Tóthné Bene Judit, Varró – Tamási Dorina)
- Tehetségfejlesztés és hátrányos helyzet a köznevelési intézményekben
online / 2 fő (Takácsné Kovács Mária, Nagy Éva)
- Munkavédelmi képviselő képzés
online / 3 fő (Tóthné Bene Judit, Fülöpné Ulics Andrea, Gombosné Bíró Erika)
- A nevelési-oktatási intézmények működését érintő változások a köznevelési törvény
generális végrehajtási rendeletében
online / 1 fő (Nagy Éva)
- 2022. január 1-jén hatályba lépett változások a tanügyi igazgatás és a foglalkoztatás
terén
online / 1 fő (Nagy Éva)
- A nevelési-oktatási intézmények működését szabályozó dokumentumok
és felülvizsgálatuk a 2021/2022. tanévben.
online / 1 fő (Nagy Éva)
- A tanévzárás aktuális feladatai és a 2022/2023. tanév előkészítése a jogi szabályozás
nézőpontjából
online / 1 fő (Nagy Éva)
- Modern pedagógus képzés
online / 1 fő (Fekete Judit)
- A szülőkkel való kapcsolattartás, együttnevelés innovatív formái óvodától
középiskoláig
online / 1 fő (Mocsáriné Bartha Beáta)
- Konfliktusok megismerése, fajtái - Mediátor tevékenysége
Derecske / 1 fő (Nagy Éva)
- A hatékony gyermekvédelmi jelzőrendszer működése
Derecske / 2 fő (Simon – Vezendi Márta, Nagy Éva)
- Dr. Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Derecske / 1fő (Simon – Vezendi Márta)
- Dr. Kelemen Lajos: A nevelési stílusok szerepe az emberi kapcsolatok kialakulásában
Derecske / 1fő (Simon – Vezendi Márta)
Egyéb továbbképzések:
- szaktanácsadás: minősítéshez / 3 fő (Varró - Tamási Dorina, Fülöpné Ulics Andrea,
Létai Viktória Beáta)
- munkavédelmi oktatás: mindenki részére
Erősségek:
- Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és szakmai műhelymunka
működik.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Az intézményi honlap naprakész kezelése.

22

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

2021/2022-es nevelési év éves értékelése

5. Az intézmény külső kapcsolatai
Szempont: Hogyan kapnak
tájékoztatást a partnerek
az intézmény eredményeiről?

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
módon tájékoztatja külső partereit
(az információátadás szóbeli,
digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását
és véleményezési
lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik

Intézményünk a város összes intézményével közvetett vagy közvetlen kapcsolatban állt.
Az intézmények közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, és
naprakész feladatmegoldásokkal, gyors információ áramlással értük el.
Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartottuk a kapcsolattartásokat közvetlen
partnereinkkel. Ebben a nevelési évben a partnerekkel való kapcsolattartás nemcsak
a szokásos módon alakult. a veszélyhelyzet miatt. A kulcsfontosságú partnereink köre ismert
az intézmény valamennyi munkavállalója számára.
A tartalmas kapcsolat külső partnereinkkel segítette a pedagógiai célok elérését, támogatták,
ösztönözték a szakmai információk cseréjét, az ismeretek bővítését, kiszélesítették a gyermekek
számára biztosítható élmény-tapasztalatszerzési lehetőséget, szolgáltatásaikkal hozzájárultak
az intézmény tartalmas működéséhez
Ennek ellenére fontosnak tartottuk a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat
kialakítását. Első kapcsolattartási forma a gyermek óvodába lépése előtt a családlátogatás.
Kapcsolattartási formák a szülői értekezletek, napi találkozások, négyszemközti beszélgetések,
fogadóórák, közösségi oldal Bevontuk a szülőket a mindennapi tevékenységeinkbe,
ünnepségeinkbe, rendezvényeinkbe, amennyire a vészhelyzeti intézkedések engedték.
A rendezvényekről készített felvételeket CD-en, zárt közösségi csoporton belül osztottuk meg.
Az intézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza azoknak a meghatározását, akikkel
általánosan tartottunk kapcsolatot. Együttműködési megállapodások alapján (bölcsőde,
iskolák, civil szervezetek), valamint törvényi előírásoknak (védőnő, gyermekorvos, Pedagógiai
Szakszolgálat, Szakértői Bizottság, Családsegítő, Külhoni kapcsolat, stb.) megfelelően tartjuk
a kapcsolatot.
Intézményünkben a partnerek tájékoztatása a jogszabályi előírások szerint történt.
Ezek formái a következők:
- szóbeli beszámolók, értékelések, értekezletek,
- írásbeli beszámolók, értékelések, tájékoztatók,
- rendszeres adatszolgáltatás,
- intézményi honlap, facebook oldal,
- zárt közösségi csoportok,
- rendszeres értekezletek, tájékoztatók,
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben a véleményezés, egyetértés,
jóváhagyás lehetőségét biztosítottuk,
- a nyilvános dokumentumok elérhetőek elektronikus és papírformátumban is.
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A szervezeti közösségünk fontos feladatának tartotta, hogy intézményünk a város életében,
kulturális rendezvényein részt vegyen. Ebben a nevelési évben a következő programokon
vettünk részt: Születés fája.
Erősségek:
- A legszerteágazóbb, legaktívabb, legtervezettebb kapcsolata intézményünknek
a családdal van. A szülők tájékoztatása tervszerű, rendszeres, nyomon követhető.
- Intézményünk bepillantási lehetőséget biztosít mindennapi életbe.
- Összetartó közösség, több csatornán keresztül értesülnek az információkról.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Várható a járvány negyedik hulláma, melyre fel kell készülni a nevelőtestületnek.
- A mai kornak megfelelő, jól átlátható, kezelhető honlap létrehozása.

6. Pedagógiai munka feltételei
Szempont: Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény
nevelési/tanítási struktúrájának,
pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri
a pedagógiai program
megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét,
jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározta 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 nevelési, tanulási – tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően
alakította ki. Az intézmény szervezetfejlesztés célja volt az együttműködő, motiváló szakmai
környezet kialakítása.

6.1.Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkeztünk a szükséges infrastruktúrával.
Tárgyi feltételeink megfeleltek, kiválóak voltak a 3-7 éves életkorú gyermekek
fejlesztéséhez.
A tárgyi eszközbővítés folyamatos volt. Az eszközök beszerzése első sorban
költségvetésből az óvodai alapítvány pályázati forrásaiból, szülői felajánlásból,
pályázatok segítségével történtek, amelyek hozzájárultak a működésünk javításához.
A költségvetés elsősorban a Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő
eszközök, játékok, felszerelések, berendezési tárgyak pótlását, illetve beszerzését segítette.
Vettünk szekrényeket, szőnyegeket, függönyöket, számítógépet, monitort, nyomtatót, vasalót,
mikróhullámú sütőt, salgópolcot, mobil telefont, fellépőt, képességfejlesztő játékokat,
homokozó árnyékolót, könyveket, kismotorokat, lepedőket, terítőket. falburkolatot.
A Derecskei Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány támogatta az őszi hét rendezvény
sorozatot, Karácsonyi Vásárt, Gyermeknapot, elballagott nagycsoportosok kirándulását,
kerítésre árnyékoló hálót, bölcsődések búcsúajándékát.
Valamint a Keter Hungary Kft. támogatta az Alapítványunkat, Játszó házakkal, kis
csúszdákkal, tároló dobozokkal.
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A környezet kialakításában a környezettudatosságot, környezetvédelmet érvényesítettük
pl. szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. Udvarrészeinket folyamatosan szépítettünk,
ezt segítette a DEVAG és a szülők virágokkal.
A szülők általi természetbeni juttatások, munkák, támogatások, felajánlások is hozzájárultak
működésünk javításához (pl. adójuk 1%-ával, fenyőfával, kisebb javítással, kisebb bútor
készítés, papírgyűjtés, ballagásra virágok, stb.).
Intézményünk otthonos, a csoportszobák harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik
a pedagógiai programok sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Kiemelten
fontosnak tartottuk, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben
töltsék a gyermekek, felnőttek az intézményünkben töltött idejüket. Az intézmény komfortja,
a csoportszobák, az udvar esztétikája, karbantarthatósága jó feltételeket teremtett
a nevelőmunkához.
Karbantartási feladatok elvégzésével tárgyi feltételek meglétét, állaguk megőrzését
megvalósítottuk (pl. nyári tisztasági meszelésekkel, festésekkel, homok pótlásával,
az udvari játék javításával). továbbá lift javítás, stb.)
Az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez szükséges tárgyi feltétel biztosítottak
voltak az intézményben.
A rendelkezésre álló IKT eszközök kihasználtsága maximális, hiszen ettől az évtől
bevezetésre került az OVPED elektronikus csoportnapló. Online munka
a vírus idején még jobban megkövetelte a digitális eszközök alkalmazását. Intézményünk
rendelkezik zenelejátszó eszközökkel, mindenhol van internetelérés.
Erősségek:
- Szép, minden követelménynek megfelelő intézményi épület.
- Rendezett, melegséget, otthonosságot árasztó, a különböző
szervezéséhez megfelelően felszerelt csoportszobák.

tevékenységek

Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- A homokozók felé árnyékoló beszerzése
- Takarításhoz takarítógép beszerzése

6.2. Személyi feltételek
Szempont: Hogyan felel meg a humán
erőforrás az intézmény képzési

Elvárás: Az intézmény rendszeresen
felméri a szükségleteket, reális
képpel rendelkezik
a struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak, nevelő/tanító
munka humánerőforrás
szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben
bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi
a fenntartó számára.
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A nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az intézmény személyi feltétele határozza
meg. Az intézményben szakképzett óvodapedagógusok foglalkoztak a gyermekekkel,
ám a 2021/2022-es nevelési évet szeptemberben egy betöltetlen óvodapedagógus álláshely
hiánnyal kezdtük. A 1 csoportban a két-két óvodapedagógus nem volt meg, így pedagógiai
asszisztensekkel pótoltuk.
Sajnos az elmúlt nevelési évben több dolgozó kényszerült táppénzes állományba, ami még
inkább megnehezítette a zökkenőmentes munkát. Tartós betegség miatt 2021 szeptembertől 2022. augusztus végéig 1 fő pedagógiai asszisztens, munkahelyi balesetet miatt
2021. októbertől - 2022. január elejéig 1 fő dajka volt távol. A helyettesítést belső
helyettesítőkkel oldottuk meg. Külön díjazás (túlmunka díj) nélkül látták el
az óvodapedagógusaink, a dolgozóink a napi feladataikat. Illetve közmunkaprogramban
dolgozókkal is helyettesítettük őket.
2 fő dolgozónk volt tartósan távol GYED-en.
Személyi állományunk óvodánkban a nevelési évben: 45 fő, helyett 44 fő volt:
- Pedagógusok: 25 fő
- Óvodapedagógus: 24 fő, ebből:
- Intézmény-vezető: 1 fő
- Intézmény-vezetőhelyettes 2 fő
- Gyógypedagógus/logopédus 1 fő
- Pedagógiai munkát segítők: 20 fő, ebből:
- óvodatitkár: 1 fő
- pedagógiai asszisztens: 5 fő
- óvodai dajka: 13 fő
- karbantartó: 1 fő
Nevelési év végén 4 fő óvodapedagógus ment nyugdíjba.
Korszerű, szaktudományos ismeretekkel rendelkező, jól felkészült, innovatív, változások
kezelésére alkalmas kollektívával rendelkeztünk. Kiemelten kezeltük a helyi sajátosságokból
és lehetőségekből adódó képzések bevezetését, valamint ebben az évben is sikeres minősítő
eljáráson magasabb fokozatba léphettek kollegáink.
Intézmény- vezetőhelyettesek minőségi munkát végeztek, hiszen a csoportjukban
dolgozva mindent elkövettek a gyermekek nevelésért, valamint a vezetői kihívásokat is
a maximálisan teljesítették. Igyekeztünk a kommunikációs - információs hálót hatékonyan
működtetni. A vezetők a leadandó feladatokat pontosan küldték el, megfelelő időben
tájékoztattak az egyes eseményekről, problémákról.
Óvodapedagógusok a gyermekközpontúság érvényesítését, eddigi nevelési értékeink
megőrzését, a gyermeki személyiségben rejlő lehetőségek kiteljesítését tartották
a legfontosabbnak. Arra törekedtek, hogy a hozzájuk járó gyermekek egészséges, érzelmi
biztonságot nyújtó, aktív cselekvésre ösztönző légkörben nevelkedjenek. Felelősnek érezték
magunkat azért, hogy a gyermekek fejlődése érdekében nyitottak legyenek partnereink
és minden olyan lehetséges támogató iránt, akik segítették működésük és pedagógiai munkájuk
színvonalának emelését.
1 fő gyógypedagógus/logopédus részmunka időben volt foglalkoztatva. Szaktudásával
nagyban hozzájárult az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságához.
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Óvodai dajkák szakképzettek voltak. Környezetüket tisztán és rendben tartották,
az egészséges környezetet megteremtették, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat
szakszerűen ellátták. A dajkák segítették az óvodapedagógusok nevelő munkáját is.
Gyermekszerető viselkedésükkel, személyi gondozottságukkal, kommunikációs és
beszédmintájukkal hatottak az óvodás gyermekek fejlődésére. Tisztelték a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataikra a tapintat, az elfogadás volt a jellemző. Jól végezték a dolgukat. A pandémiás
időszakban még jobban odafigyeltek a fertőtlenítésre.
Pedagógiai asszisztensek munkájukat a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások
és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végezték. A gondjukra bízott gyermekek
testi épségéért teljes körű felelősséggel tartoztak. Gondoskodtak a gyermekek testi
szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről
az óvodapedagógusok iránymutatása szerint. Kiemelkedő volt a párhuzamosan végezhető
tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában való segítség, a lassabban haladó, egyéni
segítséget igénylő gyermekek megsegítése, a másság elfogadtatása, a gyerekek biztonságos
körülményeinek megteremtése, a balesetek elkerülésének kivédése, a tevékenységszervezés
feltételeinek zökkenőmentes biztosítása. Figyelemmel kísérték a csoportra, gyerekekre
vonatkozó terveket, azok megvalósítását felelősségteljesen segítették. 1 fő pedagógiai
asszisztens a titkárság munkáját segítette.
A fűtő-karbantartó a tevékenységi körébe tartozó feladatokat gondosan végzi el.
Óvodatitkárok a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látták el a feladataikat.
Két óvodatitkár végzi a személyi anyaggal kapcsolatos adminisztrációt, a változásjelentéseket.
A nagy intézmény megköveteli, hogy az óvodatitkárok személyesen ismerjék
az alkalmazottakat, minden problémájukat próbálják tapintatosan, gyorsan intézni.
A munkatársakkal jó kapcsolatot alakítottak ki, bátran fordulhatnak hozzájuk a problémáikkal
a dolgozók. Feladatuk továbbá a térítési díjak beszedése, az étkezés megrendelése.
Közmunkaprogramba dolgozók száma az intézményünkben változó volt (5-8 fő között).
Ők takarító/gondozó feladatokat láttak el az intézményben.
Intézményünk a beiskolázási terv alapján történt ebben a nevelési évben is a kollégák
továbbképzése.
Intézményünkben mindenki fontosnak tartotta a folyamatos szakmai munkájának fejlesztését
a magas színvonalon végzett nevelőmunka érdekében, mely a kisgyermekek mindenek felett
álló érdekeit szolgálta. Folyamatos fejlődésünket a jól megválasztott továbbképzések segítették
ebben a nevelési évben is. Így a továbbképzések témáit oly módon választottuk ki, hogy
az segítette az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők gyakorlati munkáját,
elméleti felkészültségét.
A beiskolázási terv alapján történt ebben a nevelési évben is a kollégák továbbképzése.
Óvodapedagógusi Alapképzésen:
- A 2021/2022-es nevelési évben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kar végzős hallgatója Takács Barbara. Pedagógiai asszisztensünk
Óvodapedagógusi Alapképzésen diplomáját megszerezte.
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Szakirányú képzésen:
- Takácsné Kovács Mária óvodapedagógus a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Kar Fejlesztő - differenciáló szakpedagógia területen
pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon eredményes
szakvizsgát tett.
Szőllősi Erika óvodapedagógus a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógiai szak-át eredményesen befejezte.
- Simon - Vezendi Márta gyógypedagógus / logopédus ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógus-szakvizsga szakirányt sikeresen elvégezte.
- Erdei – Karakas Zsuzsa óvodapedagógus a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési
és Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógiai szak 1. évfolyamát sikeresen befejezte.
Egyéb továbbképzések:
- szaktanácsadás: minősítéshez / 3 fő (Varró - Tamási Dorina, Fülöpné Ulics Andrea,
Létai Viktória Beáta)
- munkavédelmi oktatás: mindenki részére
Ebben a nevelési évben Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának
4 hallgatója töltötte gyakorlatát intézményünkben. Mentoraik Fekete Judit, Létai Viktória
Beáta, Kelemen - Csizmadia Marianna, Tóthné Bene Judit voltak, akik segítették a hallgatókat
a köznevelési intézmény szervezetébe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani
feladatok gyakorlati megvalósításában, az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységben.
Erősségek:
- A gyermekcsoportokban tudatosan és következetesen gondolkodó, szakmai
elkötelezettséggel és alázattal dolgozó óvodapedagógusok dolgoznak, ahol a nevelő –
oktató munkát segítők is azonosulnak a nevelési elvekkel, célokkal, az éves nevelési
tervben megfogalmazott feladatokkal.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Humánerőforrás biztosítása (megfelelő létszámú óvodapedagógus).
- Szakvizsgás, szakosító szakos képzések támogatása (humánerőforrás fejlesztés).

6.3. Szervezeti feltételek
Szempont: Milyen szervezeti kultúrája
van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat,
módszereket alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai gyűjtik
és megosztják a jó
tanulásszervezési és pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen
belül és kívül.
Az intézmények munkatársai
a továbbképzések tapasztalatait
megosztják egymással, belső
továbbképzési konzultációs
programokat szerveznek.

Intézményi struktúránk a Szervezeti és Működési
amely megmutatta a dolgozók kapcsolatrendszerét.
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A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladat volt. Ebben az intézmény vezetésének nagyobb
szerep jutott, de a többi dolgozónak is aktív részvételére, fogadóképességére szükséges volt.
Az idei nevelési évben a jobb működés érdekében Derecskén a Vadászházba szerveztünk
csapatépítést trénerekkel.
Az intézmény dolgozóinak feladatait a személyre szabott munkaköri leírás részletesen
tartalmazta. A szervezeti közösség felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű
volt, az intézményben elért eredményekről rendszeresen beszámoltak. A feladatmegosztás
a szakértelem alapján történt.
Hagyományos óvodai programjainkat Pedagógiai Programunk tartalmazta. Az évi programokat
az éves munkaterv és a munkaközösségi tervek alapján végeztük, a nevelőmunkánk részét
képezték. Azonban a veszélyhelyzet és intézkedések miatt voltak olyan ünnepek,
hagyományok, amelyeknek a megvalósulása eltért a megszokottól (online formában vagy csak
csoport szinten történtek) a betervezetektől.
A törvényi előírásoknak megfelelően történt a munkatársak bevonása
a döntés előkészítésében, a fejlesztésében. Az intézményi fejlesztések megvalósításához, a
pedagógiai stratégiai döntésekhez is kikértem az óvodapedagógusok, egyéb alkalmazottak
véleményét, a döntésnél, mérlegelésnél figyelembe vettem Az intézményben az innovatív
lehetőségeket figyelembe véve dolgoztunk. A munkatársak képességük, szakértelmük,
érdeklődésük szerint javaslatokkal segítették a fejlesztést. Igyekeztek innovációt és kreatív
gondolkodást felhasználni az intézményi rendezvények szervezésénél is.
Erősségek:
- A képzéseken szerzett tapasztalatokat, jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat
a nevelőtestületi értekezletek, munkaközösségi értekezletek keretében átadjuk
egymásnak
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- További képzési lehetőségek keresése, azokon való részvétel
- Szervezeti kultúra megfelelő szinten tartását, olyan programok szervezésével, amely
lazításra, beszélgetésre, feltöltődésre, beszélgetésre ad lehetőséget.

7.

Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi
céloknak való megfelelés
Elvárás: Az intézmény.folyamatosan
nyomon követi pedagógiai
programmájában foglaltak
megvalósulását.
A tervek nyilvánossága biztosított.

Szempont: Hogyan jelennek meg
a Kormány és az oktatásért
felelős miniszter által kiadott
Óvodai nevelés országos
alapprogram céljai a pedagógiai
programban?
Hogyan történik a pedagógiai
programban szereplő
kiemelkedő stratégiai célok
operacionálizálása
megvalósítása?
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Intézményünk stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követtük, ciklikusan
értékeltük és a tartalmi szabályozók vagy a környezet változása, valamint
az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgáltuk, majd szükség esetén változtattuk
a célok eléréséhez vezető tevékenységeken. Ez a folyamat az intézményünk napi gyakorlatában
jelen volt.
Az intézményünk a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi
szabályozókkal, jogszabályokkal, rendeletekkel, az Országos Alapprogrammal összhangban
fogalmazta meg. Az intézményünk stratégiai célkitűzései operatív szinten az éves
munkatervben jelent meg. A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének
vizsgálata az intézményi gyakorlat része volt.
Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges
feladatokat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a saját Pedagógiai
Programban fogalmaztuk meg, ennek megfelelően igyekeztünk 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 volt a hátránykompenzálás, tehetséggondozás, egészséges életmódra
nevelés, a mindennapos testmozgás, melynek feltételeit és napi gyakorlatát biztosítottuk.
Az anyanyelvi-, és a környezettudatos nevelés mellett biztosítottuk, hogy megfelelő tematikus
tervekben minden tevékenységi forma egymásra épülve, komplex módon megjelent.
A megvalósítás mikéntje a reflexiókban olvasható a csoportnaplókban. A reflexiók alapján
készültek el az újabb tervek, melyek az éves szinten kerülnek meghatározásra. A folyamat
irányítójának, az óvodapedagógusnak ezért komoly felelőssége és egyúttal szabadsága volt,
döntései pedig erősen függtek az adott pedagógiai helyzetektől.
Erősségek:
- A nevelési év során megvalósultak a Pedagógiai Programban foglalt célok
és feladatok. Az óvodai nevelésünk az Alapprogram és a Pedagógiai Program elveit
megtartva és megvalósítva történt meg.
Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok:
- Az intézmény folyamatosan nyomon követte a pedagógiai programjában foglaltak
megvalósulását, amelyek a munkatervek és beszámolókban nyomon követhetőek.

8. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése
Az elmúlt 5 év vezetési feladatai igazi kihívást jelentettek számomra. A gazdasági,
társadalmi, majd most a Covid-19 okozta egész emberiséget érintő változások az élet minden
területére hatást gyakoroltak. A köznevelés jogszabályi háttere is lényeges változáson ment
keresztül, ugyanakkor a pedagógiát érintő ágazati szintű új elvárások is életbe léptek.
Szembesültem azzal, hogy a mai világban minden felgyorsult és változik annak ellenére,
hogy mindenki az állandóságra és biztonságra törekszik. Ezekkel a változásokkal szembe kellett
néznünk és ez még nagyobb rugalmasságot igényelt mind a vezetőtől,
mind az óvodapedagógustól. Ennek tudatában még inkább fontos volt, hogy a munkámat
az elhivatottság, a felelősségvállalás és a kötelességtudat jellemezze.
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A mai követelményeknek megfelelve - pedagógus életpálya modell, a pedagógiai program
megvalósulása, a technikai fejlődés, a pedagógiai innovációk - feladatomnak tartom a kollégák
legjobb tudásom szerinti segítését a különböző minősítési fokozatok megszerzésben, szakmai
fejlődési igényeik támogatásában.
Vezetői pályázatomban felvázolt rövid, közép és hosszú távú elképzelések
megvalósításánál arra törekedtem, hogy a folytonosság biztosított legyen a múlt
és a 2017-2022-es évek között.
Vezetői feladataim megfogalmazásánál és céljaim kitűzésénél igyekeztem figyelembe venni
az eddig szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeket, valamint a fejlesztésre váró
feladatokat.
Innovatív munkára törekvő csapatszellemben gondolkodó alkalmazotti és nevelőtestületi
közösség kialakítására törekedtem. Mindannyian fontosnak tartottuk, hogy tudásunkat
továbbképzéseken, önképzéseken, belső képzéseken gyarapítsuk, és ez által gyakorlati
munkánk is eredményesebbé vált.
Dokumentációink a kor elvárásához igazodóak, tervszerűek, tudatosak, pontosak voltak.
Ezek biztosították a zavartalan működést, hiszen keretet adtak a munkánknak oly módon, hogy
lehetőség volt arra, hogy egyéni elképzeléseit, ötleteit bárki megvalósítsa, az intézményi kertek
között.
A kommunikáció formáira az egyéni megbeszéléseket, csoportos beszélgetéseket,
nevelőtestületi, megbeszéléseket, értekezleteket, alkalmazotti megbeszéléseket, értekezleteket,
írásos anyagok kiadását, e-mail levelezéseket alkalmaztam.
Nemcsak a gyermekek között voltak tehetségek, hanem a pedagógusok, dajkák között is.
Fontosnak tartottam, hogy a felnőttek kreativitásának is teret adjak. A szervezési feladatok
elosztása által mindenkinek lehetősége volt arra, hogy egyéni ötleteit, elképzeléseit
megvalósítsa.
Vezetői pályázatom fejlesztési területeit a szakmai előrelépés érdekében tűztem ki.
Minden évben egy kiemelt területet kidolgoztunk és hangsúlyoztunk.
Ebben a nevelési évben lejárt a vezetői megbízatásom 2022. július 31-én.
Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt időszakban
támogattak, akik arra biztattak, hogy pályázzak, mert érdemesnek találtak erre a komoly,
teljes embert igénylő feladatra, ami maga az intézményvezetés.
Köszönöm Tisztelt Képviselő-testület, Nevelőtestület, Alkalmazotti Közösség támogatását,
hogy újabb öt évre bizalmat kaptam a vezetői feladatok elvégzéséhez.
Vezetői feladatra vállalkozni, nekem annyit jelent, hogy alázattal, elkötelezettséggel, emberi
tartással és szakmai tudással felvértezve szolgáljak. Vezetői munkám során továbbra is építek
munkatársaim szakmai tudására, elhivatottságára, számítok a Pedagógiai asszisztens
és a Dajkák segítő munkájára, hiszen munkájuk nélkül nem tudnánk minőségi fejlesztést
biztosítani gyermekeink számára. Tudásom legjavát adva fogom ellátni.
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9. Összegzés
A magas gyermeklétszám, a veszélyhelyzet időszaka még fokozottabb odafigyelést igényelt,
minden dolgozótól. Köszönöm minden munkatársamnak, alkalmazottnak és
közfoglalkoztatottnak, hogy az egész nevelési év folyamán fáradhatatlanul tették a dolgukat.
Köszönöm, hogy a problémákon, vélt, vagy valós feszültségeken felülemelkedtek és
valamennyien azon voltak, milyen módon tudnának egymásnak segíteni, milyen módon
tudnánk a legjobban biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a gyermekeink fejlődését
a legjobban elősegítik.
Összességében a 2021/2022-es nevelési évben végzett nevelő - fejlesztő munkánkat
tartalmasnak, eseményekben gazdagnak, eredményesnek értékelem.
A következő nevelési év elején szintén sok új feladat, új kihívás vár ránk, amihez innovatív
módon alkalmazkodnunk kell és a változások kezelése empátiát, szakmai felkészültséget
és tapasztalatot igényel.
Köszönöm az intézmény-vezetőhelyettesek, a szakmai vezető, a munkaközösség - vezetők,
az óvodapedagógusok, a gyógypedagógusnak/logopédus, a kisgyermeknevelők, a pedagógiai
asszisztensek fáradhatatlan, magas színvonalú szakmai munkáját, de a háttér biztosításában
dolgozó óvodatitkár, dajkák, karbantartó, s közmunkaprogram keretében intézményben
dolgozók munkáját is, akik a mindennapi zavartalan működést biztosították.
Munkánk így alkotott egységet, ezzel biztosíthattuk az intézményben nevelkedő gyermekek
derűs, életvidám napi gondozását, nevelését, fejlesztését.
Megköszönöm a szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézmény nevelőmunkájához.
Köszönöm a segítséget, amelyet a mindennapok és a jeles napok alkalmával volt módunk
megtapasztalni.
Köszönetet szeretnék mondani a Polgármester Úrnak, Alpolgármester Asszonynak
és Derecske Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy a fejlesztő elképzeléseinket,
nevelő munkánkat, kéréseinket támogatták, segítették, illetve bizalmat, elismerést,
amit a mindennapokban nyújtottak számomra, dolgozóim számára és az intézményben
nevelkedő gyermekek részére.
Köszönetemet fejezem ki a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak, akik munkájukkal
hozzájárultak a napi feladataink zavartalan ellátásához.
Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!

Derecske, 2022. augusztus 31.
Nagy Éva
intézmény-vezető
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10. Legitimációs záradék
A Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2022. augusztus 31-én
kelt 154/2022-es számú határozattal a 2021/2022-es nevelési év beszámolóját elfogadta.

Kelt: Derecske, 2022. augusztus 31.

Nagy Éva
intézmény-vezető
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11. Mellékletek

1. számú melléklet: Szakmai vezető beszámolója
2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős beszámolója
3. számú melléklet: Gyógypedagógus, logopédus beszámolója
4. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói:
- Mérés – Értékelés munkaközösség
- Gyermekek mérése - értékelése az óvodában munkaközösség
- „A környezettudatos gondolkodás megalapozása óvodánkban”
munkaközösség beszámolója
- Tehetség munkaközösség beszámolója
5. számú melléklet: Tehetséggondozóműhelyek beszámolói:
-

Csip – csirip tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Manók Háza tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Mütyürkör tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Röpenttyűk tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Tudorka tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Turbó Csigák tehetséggondozó műhely beszámolója

-

Zöld Kaland tehetséggondozó műhely beszámolója

6. számú melléklet: A „Derecskei Óvodás Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány
beszámoló
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1. számú melléklet: Szakmai vezető beszámolója

BESZÁMOLÓ
BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG
2022.január 1-től -2022. augusztus 31-ig terjedő gondozási - nevelési időszakáról

Készítette: Gombosné Bíró Erika
szakmai vezető
1. INTÉZMÉNY ADATAI, BEMUTATÁSA
Intézmény neve:
Címe:
OM azonosító:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Működési köre:
Irányító szerv neve, székhelye:
Intézmény típusa:
Csoportok száma:
Felvehető maximális létszám:
Nyitvatartási idő:

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
4130, Derecske Városház u. 3.
030 796
54/410-010 /11 mellék
derovib@derecske.hu, derovib@gmail.com
www.derovi.hu
Derecske Város közigazgatási területe
Derecske Város Önkormányzat Képviselő testülete
4130, Derecske Köztársaság út 87.
Többcélú intézmény óvoda – bölcsőde
2
28 fő
6.45 – 17.00

Bölcsőde települési környezete
Derecske 8 ezer fő feletti lakossal rendelkező város. Az itt élő emberek megélhetését
a növénytermesztés, állattenyésztés szolgáltatásban való munkálkodás adja. A város kedvező
földrajzi helyzete (Debrecen, Berettyóújfalu) közelsége sok család számára biztosítja
a munkavállalás lehetőségét. A beköltöző kisgyerekes családok száma növekedést mutat. Egyre
többen élnek a GYED-GYES folyósítása melletti munkavégzés lehetőségével,
így városunkban egyre nagyobb igény mutatkozik a bölcsőde iránt.
2. INTÉZMÉNY FELADATA
A bölcsődei ellátás feladata
Az 1997.XXXI.tv.42§-a, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36.§-a alapján a családban
élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést, gondozást
foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyerekek számára, akiknek szülei munkavégzésük,
betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
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A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő
családok
állnak.
A
BÖLCSŐDEI
NEVELÉS-GONDOZÁS
ORSZÁGOS
ALAPPROGRAMJA a családra, mint komplett rendszerre tekint, melynek értelmében nem
csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.
A bölcsődei nevelés
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket,
képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan
viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak
változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek
segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy
a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden
kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul
a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
A bölcsődei nevelés alapelvei
A család rendszerszemléletű megközelítése
A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges
szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan
komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is
kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet
kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által
a szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához.
A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A kora gyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely
a kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a kora
gyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő
feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése
és jelzése.
A családi nevelés elsődleges tisztelete
A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat
erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára
lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást
a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató életébe.
A kisgyermeki személyiség tisztelete
A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni
szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség.
Különleges védelem, bánásmód illeti meg. A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére
irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet kell fordítani az etnikai,
kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti
tolerancia kialakítására.
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A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó
a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra.
A feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással,
kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan
a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai
kompetenciái fejlesztéséért.
A biztonság és a stabilitás megteremtése
A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz
történő beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett
biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága
(„saját kisgyermeknevelő” - rendszer, felmenőrendszer, csoport-és helyállandóság) növeli
az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések
tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események
sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában
foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.
Fokozatosság megvalósítása
A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén
érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások
kialakulását.
Egyéni bánásmód érvényesítése
A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles
nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán
érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét
mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak
kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe,
szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben
részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban.
Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim
helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak
elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik,
a nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás
szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.
A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához
és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.
A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért
támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak
a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken
keresztül
ismeretekhez,
élményekhez,
tapasztalatokhoz
jusson,
átélhesse
a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya.
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Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló
kezdeményezéseit, megteremtve ez által, az egész életen át tartó tanulás igényének,
folyamatának biztos alapjait.
3. IGÉNYBEVÉTEL, LÉTSZÁMADATOK
A bölcsőde alapegységei
Egy gondozási egységben két csoportszoba áll rendelkezésre.
A bölcsődében az engedélyezett 28 férőhelyen 26 kisgyermekkel végeztük a gondozásinevelési feladatokat. Az év közben megüresedett helyekre, folyamatosan kerülnek felvételre,
a gyermekek. A nyári időszakban 7 kisgyermek kezdhette el a bölcsődét.
Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, ahol még nem minden gyermek
töltötte be a második életévét. Ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte
a második életévét ez esetben 14 gyermek gondozható.
Csoport neve

Kisgyermeknevelők

Gyermeklétszám

Bölcsődei dajka

Micimackó

Pintye Pálma Panna
Kissné Varga Andrea

12 fő

Veresegyházy Péterné

Zsebibaba

Gombosné Bíró Erika
Varróné Keserű Ildikó

14 fő

---

Bölcsődei kimutatás

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

Csoport Nyitvatartási Lehetséges
szám
nap
gondozási
nap
2
21
588
2
20
560
2
22
616
2
18
504
2
22
616
2
21
588
2
16
448
2
13
364

Teljesített
gondozási
nap
372
301
434
336
518
449
303
253

Beírt
gyermek
száma
26
26
26
26
26
26
26
26

Naponta
beírt gy.
száma
546
520
572
468
572
546
416
338

Férőhely
Férőhely
feltöltöttség kihasználtság
92,85%
92,85%
92,85%
92,85%
92,85%
92,85%
92,85%
92,85%

63,26%
53,75%
70,45%
66,66%
84,09%
76,36%
67,63%
69,50%

Férőhely feltöltöttség: Összes beíratott (napi jelenlét+távollét) gyermekek száma osztva
a lehetséges gondozási napok számával, szorozva 100-al.
Férőhely kihasználtság: A gondozott gyermekek száma (napi ténylegesen jelenlévők összege)
osztva a lehetséges gondozási napok számával, szorozva 100-al.
2021.03.29.-től – 2021.04.16.-ig a bölcsőde bezárt, gyermekek és dolgozók covid
megbetegedése miatt.
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A gyermekek életkori eloszlása 2022. augusztus 31.adat alapján
1 – 11 hónapos
fiú
lány
-

12-23 hónapos
fiú
lány
2
1

24-35 hónapos
fiú
lány
4
7

36 v. több hónapos
fiú
lány
5
7

Óvodába megy szeptemberben 17 gyermek.
Étkezési díj: 565 Ft.
Gondozási díj: 0 Ft.
Étkezési térítési díjat fizet
3 fő
Tartós betegség miatt ingyenesen étkező
-- fő
Nagycsaládos kedvezményben részesül
3 fő
Gyermekvédelmi kedvezményben részesül
-- fő
Havi jövedelem alapján ingyenes étkezésre 20 fő
jogosult
4. HELYZETELEMZÉS
4.1. Személyi feltételek
A bölcsődében foglalkoztatottak száma 5 fő, ebből 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei
dajka.
Baloghné Diószegi Orsolya álláshelyére Kissné Varga Andrea a DE-GYGYK végzett
kisgyermeknevelő került felvételre 2021.07.01. -től, szerződése határozott idejű.
Varróné Keserű Ildikó kisgyermeknevelő gyermeket vár, ezért 2021.12.08 -tól szabadságát
tölti, helyettesítését Békési Bianka kisgyermeknevelő határozott idejű kinevezéssel végzi
Az általuk ellátott további feladatok, funkciók:
Név

Munkakör

Egyéb feladata

Gombosné Bíró Erika

Kisgyermeknevelő

Szakmai vezető

Kissné Varga Andrea

Kisgyermeknevelő

Érdekképviseleti Fórum Tag

Pintye Pálma Panna

Kisgyermeknevelő

Békési Bianka

Kisgyermeknevelő

Veresegyházy Péterné

Bölcsődei dajka

A bölcsődei dolgozók munkarendje, munkabeosztása:
Dolgozók munkarendje

Délelőtt

Délután

Kisgyermeknevelők heti
váltásban

6.30. - 13.30.

10.00. - 17. 00

Bölcsődei dajka

7.30.- 15.30.
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A bölcsődei dolgozók munkáját 2 fő közcélú foglalkoztatott segíti.
A munkarend szabadság és betegség miatt változhat, a kisgyermeknevelők egymást
helyettesítik. A kisgyermeknevelők törvényes munkaideje heti 40 óra, ebből a kötelező
óraszámuk heti 35 óra, amit a gyermekek között kell eltölteni. A kisgyermeknevelők heti
munkaideje a kötelező óraszámon felül magába foglalja a neveléssel, gondozással összefüggő
feladatokra, felkészülésre használt időt. A dajka, (technikai dolgozó) munka ideje 40 óra.
A bölcsődében szükséges feladatok és munka mellett elvégzi a takarítást is.
Nyári zárás:
2022.07.18. - 2022.07.22
2022.08.18. - 2022.08.31.
Továbbképzés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. –I. § szabályozza
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozótörvényi előírásokat,
részletes szabályokat a személyes gondoskodást végzőszemélyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.
A kötelező továbbképzések tervezése, előre meghatározott ütemterv alapján a továbbképzési
tervbe történik. A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk
a kisgyermeknevelőinknek az érdeklődési körüknek megfelelő és a legújabb, legkorszerűbb
ismeretek nyújtó képzésekre jelentkezzenek.
Továbbképzési pontérték:
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú iskolai végzettség
(főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell
megszerezni. Minden szakképzett dolgozó számára kötelező teljesíteni a továbbképzésre
vonatkozó kötelezettséget, a munkáltatóval történt egyeztetés alapján részt venni
az akkreditált továbbképzéseken.
Gombosné Bíró Erika, mint munkavédelmi képviselő a kötelező képzésen 2022.02.15.
részt vett.
Képzés
Kisgyermeknevelő hallgatók fogadására is lehetőséget biztosítunk év közben és nyáron is.
Vizsga előtti összefüggő szakmai gyakorlatát töltötte bölcsődénkben DE-GYGYK 1 fő
harmadéves hallgatója, majd sikeres vizsgát tett.
Szakmai megbeszélések:
Továbbképzésen szerzett ismeretek átadása, módszertani anyagok feldolgozása, csoport
életével kapcsolatos feladatok megbeszélése folyamatosan történik.
Kisgyermeknevelői értekezletet, évente négy alkalommal tartunk.
Kiemelt szakmai célunkhoz kapcsolódva 2022. februárban Kissné Varga Andrea
kisgyermeknevelő tartott előadást: Téma: Környezettudatos nevelés a bölcsődében
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4.2. Tárgyi feltételek
15/1998.NMrendelet 11. számú melléklete, mely a bölcsődék számára jelenleg pontosan
meghatározza a kötelező eszköz és felszerelés listát. A bölcsőde az óvodától külön bejárattal
rendelkezik és az óvodai csoportoktól elkülönített. A kiszolgálóhelyiségek az előírásnak
megfelelőek, orvosi szoba és a dolgozók részére megfelelő szociális helyiségekkel rendelkezik.
A gyermekek ellátását, biztosító helyiségek jól megközelíthetők, beláthatók, tágasak, világosak
az előírásnak megfelelően kialakítottak.
A csoportszobák bútorai, játékai minőségben és mennyiségben megfelelnek a bölcsődés korú
gyermekeknek. A fürdőszoba megközelíthető a gyermeköltözőből és a csoportszobákból.
A célszerű, tágas, megfelelően elhelyezett eszközök segítik a gondozás folyamatosságát.
A gyermeköltöző berendezése öltöztető pad, pelenkázó asztal, a gyermekek váltó ruháinak
tárolására zárható jellel ellátott öltözőszekrények állnak rendelkezésre.
Bölcsődénk játszóudvara, füvesített résszel és terasszal rendelkezik. Az óvoda udvarrészétől
belső kerítéssel elválasztott. Változatos lehetőségeket biztosítunk minden évszakban a beépített
és a mobil játék eszközökkel. A szabványoknak megfelelő homokozóban évente tisztított
minőségi homokot szállítunk.
A karbantartási munkálatok folyamatosak. A veszélyhelyzetnek megfelelően folyamatos
a fertőtlenítés. Fertőtlenítős lábtörlő kihelyezése és szenzoros adagoló felszerelése történt.
Folyamatos a gyermekek igényeinek megfelelő játékok pótlása, babák, finommotorikus
fejlesztőjátékok beszerzése. A berendezések megújítására is nagy figyelmet fordítunk
gyermekkanapék, fésülködő asztal, fertőtlenítő lámpák, pohár és törölközőtartót szereztünk be.
5. KIEMELT NEVELÉSI – GONDOZÁSI FELADATOK AZ INTÉZMÉNYBEN
5.1. Egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés
A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása,
támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése
a gondozási helyzetekben valósul meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni
fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő
változatos és egészséges táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív
tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében
törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítására.
Kiemelt szakmai célunk a környezettudatos nevelés. A szemléletformálás, környezettudatos
gondolkodás kialakítása. Feladatunk ezzel kapcsolatban, hogy mind a gyermekben, mind
felnőttben tudatosuljon környezetünk megóvása. Ebben a korban a legfontosabb a közvetlen
tapasztalatszerzés.
5.2. Kapcsolattartás a családokkal
Szülői értekezlet
Tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei életről, a szakmai programról, a szülők
jogairól és kötelezettségeiről, a házirendről, a bölcsőde napirendjéről. Tájékoztatást adunk
a családok térítési díjkedvezmény igénylésének lehetőségéről a szükséges nyomtatványok
biztosításával.
- 2022. április 06. Téma: Óvodai beiratkozás
- 2022. július 25. / kezdő szülői értekezlet új gyermekek szüleinek/
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Családlátogatás
Megfelelő előkészítés után történik, célja családdal való kapcsolatfelvétel mellett a gyermek
szokásainak, fejlettségi szintjének, játékának, beszédének megismerése. A gyermek számára
fontos, hogy a kisgyermeknevelőt az érzelmi biztonságot adó szülők jelenlétében, saját
otthonában látja először. A megfigyelés nagy segítséget jelent a kisgyermeknevelőnek
a későbbi fokozatos, beszoktatás folyamán.
2022. 07.27 – 2022. 08. 05. között a megfelelő szabályokat betartásával meglátogattuk
az új gyermekeket és családjaikat.
Szülőcsoportos beszélgetés
A szülőcsoportos beszélgetések szervezett tematikus beszélgetések a csoport
kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési
témáról. 2022. április 6-án Téma: Szobatisztaság
Beszoktatás (adaptáció) szülővel történő beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez
való alkalmazkodást. Jelen helyzetben beszoktatásra csak egy szülő érkezhet egy gyermekkel.
Minden érkezéskor érintésmentes testhőmérséklet mérés, valamint kézfertőtlenítés történik.
A szülő a bölcsődébe a beszoktatás során a csoportszobában lábvédő zsákot visel, és más
gyermekkel nem léphet kapcsolatba a csoportban. A szülőknek a szájmaszk használata nem
kötelező, de nem is tiltott. A beszoktatás időtartamának nagy részét a gyermekek és szülők
a játszóudvaron töltötték, természetesen az időjárás függvényében.
Napi kapcsolattartás
A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról,
hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Ebben a nehéz helyzetben is kiemelt
figyelmet fordítottunk a szülők tájékoztatására. Zárt facebook csoportban tájékoztattuk az
aktuális programjainkról a készült képek segítségével, nyomon követhették gyermekeik
mindennapjait.
Családi füzet
A füzetet a gyermek „saját” kisgyermeknevelője vezeti. Tájékoztatja a szülőket a gyermek
beilleszkedéséről, fejlődéséről, a bölcsődei élet eseményeiről. A füzet nem pótolja a közvetlen
kapcsolatot, de kiegészíti és megerősíti azokat. Hozzájárul a jó kapcsolathoz, a bizalom
kialakulásához, a családi és bölcsődei nevelés összehangolásához, a családi nevelés
segítéséhez. A bölcsődei ellátás megszűnésekor a füzetet emlékként átadjuk családnak.
Közös szervezett programok
Évenként 2-3 alkalommal közös programot szervezünk a családokkal. Gyermeknap,
Apák- Papák napja, búcsú uzsonna. A programokat a gyermekeknek a délelőtti órákban, szülők
bevonása nélkül, zárt körben tartottuk.
Nyílt napok
Évente egyszer tavasszal a beiratkozás hetében nyílt napokat tartunk az óvodához hasonlóan,
ilyenkor az érdeklődő családok jönnek el gyermekükkel, hogy megnézzék, megismerhessék
a bölcsődei életet, nevelési-gondozási munkánkat, ha a későbbiekben szeretnék gyermeküket
bölcsődében íratni. A kialakult járványhelyzet miatt az idén nem volt lehetőség.
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Érdekképviseleti Fórum
Bölcsődénkben Érdekképviseleti Fórum működik.
Fórum feladata:
- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.
- az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat
a gyermeket érintő ügyekbe, valamint javaslatot tehet az intézmény
alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről működéséről.
- egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál
A kezdő szülői értekezleten megválasztott Érdekképviseleti Fórum tagjai:
Fenntartó részéről: Békésiné Kiss Gabriella
Intézmény részéről: Kissné Varga Andrea
Szülők részéről: Erdei – Karakas Zsuzsa, Piedl – Luxeder Anna, Komádi Brigitta
Érdekképviseleti Fórum megválasztott elnöke: Erdei – Karakas Zsuzsa
6. ÉLELMEZÉS AZ INTÉZMÉNYBEN
A gyermekek étkeztetését a Derecskei Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésében, saját konyha
látja el. A bölcsődés korú gyermekek számára külön elkészített ételekkel. A bölcsődei
élelmezés során a korszerű kisgyermek táplálási elveket kell figyelembe venni.
Ezért a bölcsődés gyermekeknek külön, az életkori sajátságainak megfelelő étlapot
állít össze az élelmezésvezető. A konyhán pedig a korszerű táplálkozási elveknek
és konyhatechnikai eljárásoknak figyelembevételével készítik el az ételt a konyhai
alkalmazottak.
7. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK
Óvodával. A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolt kialakítása, amely a
kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését,
megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet zökkenőmentessé válhat. Bölcsőde- óvoda
átmenet megkönnyítése érdekében, a bölcsődés gyermekek is részt vesznek óvodai
programokban.
Gyermekorvos, védőnői szolgálattal
Más bölcsődékkel. A kapcsolattartás, szakmai konzultáció nagyon fontos számunkra.
Kisgyermeknevelői képzéssel foglalkozó szakképző intézményekkel, főiskolával
folyamatos a kapcsolatunk. A DE-GYGYK-ról, minden évben érkeznek hallgatók szakmai
gyakorlatra.
8. ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya 2022. április 14-én közegészségügyi ellenőrzést végzett.
A Családbarát Magyarország Központ a családok megerősítését, a magyar társadalom
családbarát szemléletének elmélyítését ösztönző nonprofit közhasznú gazdasági társaság.
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A Családbarát Hely tanúsító védjegy által a munkaerőpiaci szereplőkkel szövetségre lépve
képviseli a családbarát értékeket. A programba jelentkező munkahelyeket a családbarát
szempontok szervezeten belüli, míg a szolgáltató helyeket a családbarát szempontok
szervezeten kívüli megvalósulása szerint minősíti. Az online előszűrő kérdőívek kitöltése után,
februárban került sor az auditra, amely alkalmával a bölcsődénk, mint családbarát
szolgáltatóhely, került megmérettetésre. A minősítés elnyerése a szervezet családbarát
szempontok iránti elkötelezettségének hiteles bizonyítékául
9.ÖSSZEGZÉS
A 2022-es évben is igyekeztünk a munkatervben vállalt célok mentén haladni, a vállalt
feladatokat megvalósítani, a cél elérésére több utat is kijelölni az éppen aktuális helyzetnek
megfelelően. A munkaterv készítésénél törekedtünk arra, hogy a feladatok meghatározása során
figyelemmel legyünk a járványhelyzet alakulására és a családok igényeire is. Elsődleges célunk
a gyermekek és dolgozók egészségének a megőrzése volt, ennek érdekében az országos
rendelkezésekkel és szakmai útmutatásokkal összhangban dolgoztunk. A bölcsődei nevelés
csak úgy lehet sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata, együttműködésükben
egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus fejlődése. Programjainkról
fotókat készítettünk, ezeket a fotókat zárt facebook csoportban megtekinthették a szülők,
ha nem is személyesen, de közvetve részesei lehettek a bölcsődei mindennapoknak.
Családi füzetben részletesen nyomon követhették gyermekük fejlődését. Telefonon
és messenger híváson keresztül egyéni beszélgetésekre lehetőséget biztosítottunk

Derecske, 2022. augusztus 31.

44

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

2021/2022-es nevelési év éves értékelése

2. számú melléklet: Gyermekvédelmi felelős beszámolója

BESZÁMOLÓ A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV
GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Készítette: Simon-Vezendi Márta,
gyermekvédelmi felelős
A 2021/2022-es nevelési évben a problémák száma sajnos a gyermekvédelem területén is
emelkedett, amit az érintett gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok megnövekedett száma
is jelez. Jelenleg 6 óvodás gyermeket gondoznak gyermekvédelmi alapellátás keretei között.
A nevelési év elején 6 védelembe vett gyermekünk volt. Sajnálatos módon az év folyamán
3 esetben nevelésbe vételre került sor, így ők elkerültek az óvodánkból, valamint a településről
is.
2021.10.01-én a gyermekvédelmi szempontból is fontos létszámadatok a következők voltak:
Óvodás gyermekek létszáma: 296 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 57 fő
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 8 fő
Gyermekétkeztetésre vonatkozó kedvezményben részesül: 283 fő
Védelembe vett gyermekek száma: 6 fő
Gyermekvédelmi alapellátásban részesülő gyermekek száma: 6 fő
Bölcsődés gyermekek létszáma: 26 fő
Gyermekétkeztetésre vonatkozó kedvezményben részesül: 23 fő
Óvodában végzett munkánk során egyik fontos feladatunk a gyermekvédelem,
mivel a nevelési-oktatási intézmények munkatársai a gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői.
Intézményünkben már a nevelési év kezdete előtt megkezdik az óvodapedagógusok
a gyermekvédelmi munkát, hiszen az újonnan óvodába kerülő gyermekek családjainál minden
esetben családlátogatást végeznek. 2021. augusztusában 85 gyermeket látogattak meg
az óvodapedagógusok és a dajka nénik.
A látogatások alkalmával saját környezetükben ismerkedhetnek meg a gyerekekkel
és családjaikkal, ami nagyban megkönnyítheti a zökkenőmentes beilleszkedést a szeptemberi
óvodakezdéskor. Ezen alkalmakkor az óvodapedagógusok megismerhetik a gyermek
körülményeit, családi hátterét. Felfigyelhetnek az esetleges problémákra, jelzést tehetnek
a gyermekvédelmi felelősnek, ha veszélyeztető tényezőket tapasztalnak.
A nevelési év elején, 2021. szeptemberében ismét megfogalmaztuk gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatainkat, céljainkat, melyeket munkánk során figyelembe veszünk.
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Fontos feladatunk a gyermek veszélyeztetettségének észlelése. Ha a nevelési év során
bármilyen jelentős változást tapasztalunk a gyermeknél, mely testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődésére negatív hatással lehet, akkor jelzéssel kell élnünk. Ilyenkor az óvodapedagógusok
problémajelző adatlapot töltenek ki, melyet első lépésként a Derecske Városi Jóléti Szolgálat
Alapítvány Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé továbbítunk. A velük való kapcsolattartás
kölcsönös, így mindig az aktuális állapotnak megfelelően tudjuk a további szükséges lépéseket
megtenni. A védelembe vett gyermekek kapcsán jelzéseinket a Gyermekjóléti Központ felé
továbbítjuk.
Másik fontos feladatunk a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés. Ezt a feladatunkat
nagyban megkönnyíti az óvodai szociális munkás – Csukáné Nagy Anikó – jelenléte
intézményünkben.
Együttműködésünk részeként ebben a nevelési évben 9 alkalommal kértek az óvodától
óvodapedagógusi tájékoztatást a gyermekvédelmi rendszer különböző szereplői (Gyermekjóléti
Központ, Kormányhivatal).
Két alkalommal (2022.01.17. és 2022.06.07.) vettünk részt esetkonferencián, 3 óvodás
gyermekünk ügyében, a Gyermekjóléti Központ meghívására.
A nevelési év során két alkalommal (2022.02.22. és 2022.03.07.) került sor problémajelző
adatlap továbbítására a Gyermekjóléti Központ felé.
Intézményünk gyermekvédelmi munkájáról két alkalommal kellett beszámolót készítenünk.
2022. január hónapban a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának -, valamint 2022. májusában Derecske Város Önkormányzat Jegyzőjének
felhívására.
Ebben a nevelési évben már személyes jelenléttel megrendezett programokra is sor
kerülhetett. A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának meghívására 2022. február 09-én éves gyermekvédelmi tanácskozáson vettünk
részt.
2022. április 20-án Járási szakmai megbeszélésre került sor a Gyerekesély Központ
szervezésében „A hatékony gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről” címmel.
Óvodánkban a szülőkkel való kapcsolattartás alapja elsősorban a mindennapi személyes
találkozás, ami ebben a nevelési évben – a járványhelyzet enyhülésével – már kivitelezhetővé
vált. Ez a gyermekvédelmi munkát, a problémák észlelését is nagyban megkönnyíti számunkra.
A megtartott rendezvényeinken még csak korlátozott számban vehettek részt szülők és
meghívott vendégek, de már létrejöhettek személyes találkozók.
Bízom benne, hogy a következő nevelési évünkben is megfelelő színvonalon tudunk eleget
tenni gyermekvédelmi feladatainknak.

Derecske, 2022. június 15.
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3. számú melléklet: Gyógypedagógus, logopédus beszámolója

Az óvodában zajló gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai, logopédiai
tevékenység beszámolója
2021/2022 nevelési év
Tárgy: az óvodában zajló gyógypedagógiai,
fejlesztő pedagógiai, logopédiai tevékenység
Készítette: Simon-Vezendi Márta
gyógypedagógus, logopédus
A 2021/2022 nevelési évben az óvodában töltött munkaidőm ismét 2 részből tevődött össze.
21 órát töltök az óvodában gyógypedagógusként, logopédusként, valamint 10 órát
a „Gyerekesély” pályázat keretében „Hiányzó szakemberek pótlása” címen, logopédusként.
A szeptember hónap elsősorban a képességek felmérésével, logopédiai szűrésekkel,
vizsgálatokkal telt.
Az év folyamán 6 gyermeket irányítottunk a Járási Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottságához képességfelmérés céljából. Valamennyiüknél tanulási nehézség igazolódott
(BTMN státuszt kaptak).
2022. január 18-ig 22 gyermek esetében küldtek a szülők kérelmet az Oktatási Hivatalhoz,
tankötelezettség megkezdése alóli felmentés céljából. A kérelem megírásában,
valamint a szükséges dokumentumok feltöltésében óvodai szociális segítőnk támogatta
a szülőket. Valamennyiük esetében pozitív elbírálás született, tehát maradhatnak még
egy nevelési évet óvodában.
A 2021/2022-es nevelési év elején 7 fő SNI (Sajátos nevelési igényű) gyermek volt
az óvodánkban. Ez a szám tavasszal 9 főre emelkedett.
A második félév során tehát 9 fő Sajátos nevelési igényű gyermek rendszeres pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását végeztem.
• Kevert specifikus fejlődési zavar – 6 fő (életkoruk: 4;10, 5;8, 5;10, 6;2, 6;3, 6;7)
• Egyéb pszichés fejlődési zavar (elektív mutizmus) – 1 fő (életkora: 7;0 év)
• Egyéb pervazív fejlődési zavar – 1 fő (életkora: 6;8 év)
• Enyhe mentális retardatio – 1 fő (életkora: 7;1 év)
A fejlesztés minden esetben komplex, több képességterületet is magában foglal (mozgás,
orientáció, kommunikáció, szociális készségek, kognitív funkciók, általános tájékozottság).
Ezen képességterületek fejlesztése mindig eltérő arányban, a gyermekhez igazítva történik.
A foglalkozások mindig a gyermek állapotához, a fejleszteni kívánt területek jellegéhez,
a lemaradás fokához és a Szakértői véleményben leírtakhoz igazodnak (heti 2x45 perc).
A foglalkozások idő hiányában már nem minden esetben egyéniek, ilyenkor a max. létszám
2 fő.
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A jogszabályi előírásoknak megfelelően a fejlesztés alapja a fejlesztési terv, amelyet mindig
a szakértői bizottság véleménye, javaslatai, az óvónők jelzései, tapasztalatai, -ha rendelkezésre
állnak- a szülők jelzései, tapasztalatai és a saját megfigyeléseim, felméréseim alapján készítek.
Az így elkészített fejlesztési tervet megkapják a szülők, az óvónők és a gyermekkel
kapcsolatban álló segítők (ped.asszisztensek) is. Erre azért is szükség van, mivel a fejlesztés
mindig team-munka.
A foglalkozások dokumentálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyéni fejlődési
lapon történik, mely az adatokat és a fejlesztés fő jellemzőit tartalmazó külívből
és a foglalkozások dokumentálását szolgáló betétívből áll.
Az SNI gyermekek közül 2 fő megkezdi általános iskolai tanulmányait
2022 szeptemberében, egyikük integráltan, normál iskolai osztályban, másikuk külön nevelés
keretei között, valamint egy gyermeket másik óvodába írattak.
A nevelési év elején 8 fő BTMN (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)
óvodásunk volt. November folyamán 1 gyermek elköltözött településünkről, ezért már nem
ebbe az óvodába jár. A második félévben még 6 fő kapott BTMN státuszt. Közülük egy gyermek
időközben nevelőszülőkhöz került másik településre, 2 gyermek pedig Sajátos nevelési igényű
lett. Így jelenleg 10 fő BTMN gyermekünk van. Életkoruk: 4;1 – 6;11 év között.
Ellátásukhoz a Szakszolgálattól ebben az évben sem kaptunk szakembert. Egy gyermek
ellátását Szabóné Vass Márta szakvizsgázott óvodapedagógus végzi, 9 gyermek fejlesztését
pedig én. Gyermekenként heti 1 alkalommal, kiscsoportos (max. 4 fő) formában.
Fejlesztésük a Szakértői Bizottság által meghatározottak szerint történt, elsősorban
a grafomotorika, a nyelvi képességek, valamint a kognitív képességek területén.
A BTMN gyermekek
2022 szeptemberében.

közül

5

fő

megkezdi

általános

iskolai

tanulmányait,

Kötelező felülvizsgálati kérelmeket az év folyamán 5 fő SNI gyermek esetében küldtünk
a Megyei Szakértői Bizottsághoz, valamint 6 fő BTMN gyermek kapcsán a Járási Szakértői
Bizottsághoz.
2022. május hónapban 7 gyermek kapcsán küldtük el Szakértői vizsgálat iránti kérelmünket
a Járási Szakértői Bizottsághoz, vizsgálatuk folyamatban van.
Logopédiai tevékenység
A logopédiai ellátás terén különböző életkorú gyermekek különböző terápiákban vettek
részt a nevelési év során.
• 3-4 éves korosztály: (15 fő) akiknél az óvodapedagógusok a beszédfejlődés terén
elmaradást tapasztaltak – Nyelvi késés terápia, gyermekenként heti 1 alkalom, csoportos
formában.
Cimborák csoport: 4 fő
Katica csoport: 1 fő
Mókus csoport: 2 fő
Nyuszi csoport: 1 fő
Százszorszép csoport: 7 fő
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•

4-5 éves korosztály: (9 fő) az előző nevelési évben Nyelvi késés terápiában részesült
gyermekek közül további logopédiai terápiában vettek részt. Esetükben elsősorban
a beszédészlelés, a szókincs és a kifejezőkészség fejlesztése volt a cél.
Csicsergő csoport: 5 fő
Hétszínvirág csoport: 3 fő
Nyuszi csoport: 1 fő, (ő a nevelési év végére másik óvodába került)
Ezek a logopédiai foglalkozások kiscsoportos formában zajlottak, gyermekenként
heti 1 alkalommal.
•

5-6 éves korosztály: Nyelvi zavar terápiában 7 fő részesült, kiscsoportos formában,
gyermekenként heti 1 alkalommal.
Csutkamanó csoport: 4 fő
Napsugár csoport: 3 fő, a nevelési év végére 2 fő (1 gyermek elköltözött)
•

5 éves kor fölött: artikulációs- és fonológiai zavarok terápiájában 45 fő vett részt,
közülük 2 gyermek SNI is.
Gézengúz csoport: 14 fő, a nevelési év végére 15 fő
Pillangó csoport: 13 fő, a nevelési év végére 11 fő (2 gyermek elköltözött)
Tündér csoport: 10 fő
Napsugár csoport: 7 fő
Ezek a logopédiai foglalkozások kiscsoportos formában (2-3 fő) zajlottak, a délutáni órákban,
gyermekenként heti 1 alkalommal.
A logopédiai terápiákon kívül az év folyamán rendszeresen végeztem az 5 éves kort betöltött
gyermekek kötelező beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését (15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet).
Az általam ellátott gyermekek korcsoportonkénti és ellátás típusa szerinti megoszlása:
2022.06.15.

3-4 év

4-5 év

5-6 év

6 év-

össz.

logopédiai ellátás

15 fő

9 fő

18 fő

34 fő

76 fő

gyógyped.ellátás - SNI

0 fő

1 fő

2 fő

6 fő

9 fő

fejl. ped. ellátás - BTMN
össz.

0 fő

0 fő

1 fő

8 fő

9 fő
94 fő

A nevelési év során a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
logopédia szakos hallgatójának szakmai gyakorlatát, majd záró gyakorlatát segítettem
gyakorlatvezetőként.
A következő néhány hétben a fejlesztésben, logopédiai terápiában részt vevő, ügyeletben
lévő gyermekekkel folytatom a megkezdett munkát. Az artikulációs terápiában részt vevő
iskolába készülő gyermekek szüleinek pedig lehetőségük lesz behozni gyermeküket
foglalkozásokra, előre egyeztetett időpontban.
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Fontosnak tartom, hogy rendszeresen visszajelezzek az óvónőknek, pedagógiai
asszisztenseknek a gyermek állapotáról, fejlődéséről és természetesen mindig szívesen veszem,
ha ők is jelzik felém az általuk tapasztaltakat. Úgy érzem, hogy ez a kölcsönös konzultáció
ebben a nevelési évben is megfelelően működött közöttünk, rendszeresen megbeszéltük
a felmerülő problémákat, hiszen a speciális szükségletű gyermekek fejlődése, szocializációja
közös célunk.
Ha valamilyen lemaradás tapasztalható egy gyermek képességeiben az életkori átlaghoz
képest, akkor – továbbra is – nagyon fontos, hogy ezt minél hamarabb észleljük, így szükség
esetén kezdeményezni tudjuk a Szakértői Bizottság általi vizsgálatot, mellyel lehetővé válik
a gyermek további fejlesztése. Ez a jelző feladat elsősorban az óvodapedagógusokra hárul,
hiszen ők tudják a mindennapokban leginkább nyomon követni a gyermekek fejlődését.
Ezek a jelzések ebben a nevelési évben is működtek, szükség szerint folyamatosan végeztem
képességfeltáró vizsgálatokat is. Lényeges, hogy minél előbb kezdődjön meg a fejlesztés, mert
így iskolakezdésre jelentősen javulhatnak a képességeik, sokkal jobb esélyekkel indulhatnak
iskolába, mint a fejlesztés nélkül.
Bízom további eredményes együttműködésünkben!
Derecske, 2022. június 15.
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4. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói:

ÖNÉRTÉKELÉST TÁMOGATÓ MUNKACSOPORT
BESZÁMOLÓ
2021/2022

Készítette: Erdei -Karakas Zsuzsa
munkaközösség vezető
Az önértékelés Jogszabályi háttere

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §) 20/2012
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról (145-156. §)
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)
Munkaközösség vezető:
Erdei-Karakas Zsuzsa
Munkaközösségi tagok:
Nagy Éva
Tóthné Bene Judit
Szabóné Vass Márta
Szőllősi Albertné
Nagyné Békési Rita
Kissné Pelei Ildikó
A munkaközösség célja
A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen
az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét
mutatja:
• A nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
• A dokumentumellenőrzés során
• Az interjú és portfólióvédés során.
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Mind a belső, mind a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon
és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
• Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
• Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén.
A munkaközösség célja mindezeket figyelembe véve:
A pedagógus életpályamodell részét képező belső önértékelési folyamatra , a pedagógusok
előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszerre való tudatos felkészülés,
továbbá az óvodában használt mérőeszközök intézményszintű, átfogó kiértékelése.
A munkaközösség feladata
Az éves önértékelés irányítása, koordinálása és lebonyolítása. A nevelőtestület folyamatos
informálása. Segítségnyújtás a kollégáknak a tanfelügyeleti és minősítési folyamatokhoz
valamint a gyermekek méréséhez. A pedagógus személyének és gyakorlati munkájának
értékelése, elemzése a pedagógusi munka hatékonyságának folyamatos biztosítása érdekében.
Ehhez elengedhetetlen a szakmai munkaközösség kapcsolattartása, az alkalmankénti és
szükség szerinti megbeszélés, a feladatok ütemezése, felelősök kiválasztása.
Szakmai munkaközösségünk a tapasztalatai alapján, valamint az önértékeléshez szükséges
információgyűjtések során kiemelt figyelmet fordít az elmúlt nevelési évben végzett
értékelések eredményeire és a fejlesztési lehetőségekre a szervezet szakmai színvonalának
további erősítése céljából.
A 2021/2022-es nevelési évben kitűzött célunk volt:
A pedagógusra, az intézményvezetőre és az intézményre megfogalmazott elvárások mentén –
a nevelőtestület bevonásával – az önértékelés segítése.
Az I. félévben a munkacsoport a következő feladatokat végezte el.
•
•
•
•
•

Az önértékelést támogató munkacsoport munkatervének elkészítése
Önértékelési szabályzat felülvizsgálata
Érintett pedagógusok önértékelési ütemtervének elkészítése
Pedagógus önértékelés megtervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése.
Az önértékelést támogató munkacsoport munkatervének értékelése. / I. félév /

Módszerei:
• dokumentumelemzés
• megfigyelés
• interjú
• kérdőív
FELADATTERV - ÖNÉRTÉKELÉS
Intézmény: Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde
Önértékelés időszaka: 2021. 09. 01.– től - 2022. 06.15.- ig
Értékelési dokumentumok összegzésének/beszámoló elkészítés határideje: 2022. június 15.
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Minősítésre jelentkezett 2021-ben és Portfóliót töltött fel 2021.november 25-ig:
Óvodapedagógus neve
Kissné Pelei Ildikó
Fülöpné Ulics Andrea
Létai Viktória
Varró-Tamási Dorina

Jelenlegi besorolása
Ped I.
Ped I.
Ped I.
Gyakornok

Célfokozat
Ped. II.
Ped. II.
Ped. II.
Ped. I.

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora
2021/2022-es nevelési
az intézményünkben

év

első

félévében

nem

volt

pedagógus

önértékelés

A második félévben folytatódott a pedagógus önértékelés, 2 fő óvodapedagógusnál az ötéves
terv szerint. Intézményünkben az adott évben minden óvodapedagógusnak megtörtént
az önértékelése és az informatikai felületre is feltöltésre kerültek a dokumentumok és
alappillérei lesznek az intézményi önértékelésnek - amely az 5 éves ciklus eredményeire épül.
1.Óvodapedagógusok önértékelési ütemterve – a látogatás sorrendjében
Óvodapedagógus neve
Kissné Pelei
Ildikó
Kelemen -Csizmadia
Marianna

Időpont

Látogatáson-értékelésben részt
vevők

2022. 02. 22.

Nagy Éva, Erdei-Karakas Zsuzsa

2022. 03 09.

Nagy Éva, Tóthné Bene Judit,
Erdei-Karakas Zsuzsa

2.Eredmények kimutatása
Tevékenység/foglalkozás látogatás eredménye
Óvodapedagógus neve

Adható pontszám
145

Elért
pontszám

Százalékos
kimutatás

145

145

100%

145

145

100%

Kissné Pelei
Ildikó
Kelemen - Csizmadia
Marianna

A dokumentumelemzés eredményei
Értékelő:
Nagy Éva
Intézmény-vezető
Óvodapedagógus neve

Kissné Pelei Ildikó
Kelemen -Csizmadia
Marianna

A dokumentumelemzés és megfigyelés szempontjai.
Elérhető pontszámok
ONAP

Tervezés

Csoportnapló

Gyermeki
produktumok

Tevékenység/
foglalkozás
tervezésének
dokumentumai

55p
55p
100%
55p
100%

20p
20 p
100%
20 p
100%

15p.
15p.
100%
15p.
100%

20p.
20p.
100%
20p.
100%

45p.
45p.
100%
45p.
100%
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3.Az óvodapedagógusok önfejlesztési tervének elkészítése
Az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok önfejlesztési terve elkészült, amely
a komplex átfogó elemzések eredményeire épül. A kérdőívezés és a látogatási jegyzőkönyvek,
valamint a fejlesztési terv az, OH - Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer informatikai
felületére határidő betartását figyelembe véve feltöltésre kerültek
4. Pedagógus minősítésre jelentkezett 2021-ben
Óvodapedagógus
Jelenlegi
neve
besorolása
Kissné Pelei Ildikó
Ped. I.
Ulicsné Fülöp Andrea
Ped. I.
Varró-Tamási Dorina Gyakornok
Létai Viktória
Ped. I.

Célfokozat
Ped. II.
Ped. II.
Ped. I.
Ped. II.

Minősítés
időpontja
2022. 02. 04.
2022. 05. 17.
2022.

5. Pedagógus minősítésre jelentkezett 2022-ben
és Portfóliót tölt fel 2022.nov. 25-ig:
Óvodapedagógus
neve

Jelenlegi besorolása

Célfokozat

Fekete Judit
Takácsné Kovács
Mária

Ped I.

Ped II.

Ped I.

Ped II.

Az ÖTM elvégzett feladati a 2021/2022. nevelési évben
• Törvényi változások figyelése, ennek megfelelő módosítások
a dokumentumokban.
• 5 éves Intézményi Önértékelési terv elkészítése – A régi szabályzat
felülvizsgálva és módosítva a törvényi változások figyelembe vételével. folyamatban
• 2022-ben folytatódott a pedagógus önértékelés. Önértékelésre kijelölt pedagógus
Kissné Pelei Ildikó, Kelemen-Csizmadia Marianna. Megtörtént az önértékelés.
• Éves beszámoló elkészítése. – Elkészült
Derecske, 2022. június 15.
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4. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói:

GYERMEKEK MÉRÉSE-ÉRTÉKELÉSE AZ ÓVODÁBAN
2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV

Készítette: Létai Viktória Beáta
munkaközösség vezető

Difer mérés eredményei
2021-2022
Az iskolakezdés sikeressége a gyermekek jövőjét egy életre szólóan meghatározhatja.
Ha az első tapasztalatok az iskolában kudarcokkal járnak, akkor nehezen válthatók ki újra
a tanulás motívumai. Ha ez bekövetkezik, a gyermeknek nem lesz késztetése arra,
hogy energiát, időt fektessen a tanulásba, ez pedig alapjaiban gátolja a fejlődését.
Ezért is fektetünk nagy hangsúlyt óvodánkban a gyermekek fejlesztésére, fejlődésére,
ennek érdekében folyamatos méréseket végzünk, ezáltal elősegítve a korai felismerést bármely
területen való lemaradásban.
Intézményünk egyik diagnosztikus fejlődésvizsgáló mérőeszköze a Difer, melynek segítségével
lehetőségünk van a kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége,
beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés,
tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére.
A mérőeszköz csomag emellett ismerteti e készségek elsajátítási folyamatait, és rámutat
az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, tennivalóira. A rendszer alkalmazásával
megvalósíthatóvá válik az ún. kritériumorientált készségfejlesztés, vagyis az,
hogy a gyermekek egyéni fejlesztése mindaddig tartson, amíg a szóban forgó kritikus elemi
készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.
Elérendő célunk, hogy a gyermekek óvodáskor végére elérjék a haladó és a befejező szintet.
Mivel a Difer mérés nem igényel különös szakértelmet, így minden óvodapedagógus részt vesz
a gyermekek mérésében.
Fejlődési szakaszok
A DIFER mérés minden területen 5 fejlődési szakaszt különít el. A fejlődést az úgynevezett
"Fejlődési mutató" segítségével követhetjük nyomon 4 éves kortól 8 éves korig.
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Az 5 szakasz:
➢ előkészítő
➢ kezdő
➢ haladó
➢ befejező
➢ optimum
Egy nagycsoportos gyermek akkor tudja többé-kevésbé kudarcok nélkül teljesíteni az első
osztályt, ha képességei már az utolsó két szakasz valamelyikében helyezkednek el. Ha még csak
az előkészítő vagy kezdő szinten tart, nem javasolt számára az iskolakezdés.
Intézményünkben a 2021/2022-es nevelési évben elvégzett Difer mérésben 168 gyermek vett
részt.

Difer mérésben résztvevő gyermekek száma
2021-2022
Csoport/
életkor
Csicsergő csoport
Katica csoport
Hétszínvirág csoport
Napsugár csoport
Mókus csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Tündér csoport
Cimborák csoport
Százszorszép csoport

összesen

5 éves
gyermekek
száma
26
24
13
26
89

6 -7 éves
gyermekek
száma
9
25
19
26
79

összesen

26
24
22
26
25
19
26
168
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Tapasztalati
összefüggés

Szocialitás

KIMENET (2021)
Cimbora
44%
93%
86%
69%
Százszorszép 61%
93%
83%
68%
Katica
56%
90%
75%
73%
Mókus
51%
93%
83%
71%
Difer index
53%
92%
82%
70%
haladó optimális befejező haladó
szint
szint
szint
szint

Tapasztalati
következtetés

Elemi számolás

Relációs
szókincs

Beszédhang
hallás

Írásmozgás
koordináció

Csoport

Kimenet (2021) és kimenet (2022) mérések eredményei

65%
92%
57%
70%
71%
befejező
szint

76%
88%
56%
79%
75%
befejező
szint

74%
85%
77%
65%
75%
befejező
szint
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KIMENET (2022)
Gézengúz
46%
80%
71%
Pillangó
55%
89%
84%
Napsugár
65%
96%
95%
Tündér
43%
97%
88%
Difer index
52%
90%
84%
haladó optimális befejező
szint
szint
szint
Difer index
52%
91%
83%
haladó optimális befejező
szint
szint
szint

57%
52%
90%
71%
67%
kezdő
szint
68%
kezdő
szint

70%
71%
96%
76%
75%
befejező
szint
73%
befejező
szint

65%
80%
92%
70%
77%
befejező
szint
76%
befejező
szint

23%
50%
86%
89%
62%
kezdő
szint
68%
haladó
szint

Kimenet (2021) és kimenet (2022) mérések eredményei

53 52

92 90

Írásmozgás Beszédhang
koordináció
hallás

82 84
Relációs
szókincs

70 67

71 75

75 77

100
90
80
70
60
50
40
75 62
30
20
10
0

Tapasztalati
Elemi
Tapasztalati
következtet
Szocialitás
számolás
összefüggés
és

Kimenet (2021)

53

92

82

70

71

75

75

Kimenet (20222)2

52

90

84

67

75

77

62

Kimenet (2021)

Kimenet (20222)2

A kimeneti mérés eredményei alapján megállapítható, hogy négy mérési területen (írásmozgáskoordináció, beszédhang hallás, elemi számolás és a szocialitás) mérési területein bár gyengébb
lett a gyermekek teljesítménye összességében az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten
állnak az elemi számolás kivételével. A relációs szókincs, a tapasztalati következtetés
és a tapasztalati összefüggés területén viszont magasabb értéket értek el a gyermekek.
A tavalyi és az idén elvégzett értékelés adatai alapján látható, hogy a mérési területek közül
az írásmozgás- koordináció fejlettsége ért el alacsonyabb értéket, ahol intézményi szinten
a Difer index 52 %-ot mutat.
Ez nem tekinthető elmaradásnak, mert a haladó szint megfelel a gyermekek életkori
sajátosságának. Viszont a kéz finommozgásának fejlettsége a gyermekek eltérő biológiai
fejlődési üteme ebben a korban egyénileg nagyon eltérő.
A kézfej csontosodása, a mozgató idegpályák hálózatának fejlettsége, a neuropszichológiai,
érzékelési és észlelési folyamatok mind befolyásolják, hogy hogyan rajzol a gyermek.
Az íráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készsége az írásmozgás-koordináció.
A játékos gyakorlatok lehetővé teszik a megfelelő gyorsaságú, erősségű, célirányos
kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését.
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Alacsonyabb volt a gyermekek teljesítménye az elemi számolás területén, a Difer index
68%-ot, kezdő szintet mutat.
A tavalyi kimeneti méréshez képest ezen a területen értékcsökkenés tapasztalható.
A mérési eredmények alapján a gyermekek nem érték el ezen a területen a korosztályuknak
megfelelő fejlettségi szintet, amit több tényező is befolyásolhatott.
Leginkább ebben a korban a család az, ami befolyásolja ennek a képességnek a fejlettségi
szintjét. A nehézkes matematikai tanulás oka lehet, a gyermekek családi háttere, szülők
iskolázottsága, a gyermekek szegényes szókincse, téri tájékozódó képességének zavara esetleg
figyelemzavar.
Az elemi alapkészségek fejlettségében megmutatkozó lemaradás kompenzálására konkrét,
személyre szóló egyéni fejlesztési tervet készítettünk, melyben megfogalmaztuk a fejlesztendő
célokat, feladatokat, biztosítva a fejlesztéshez szükséges fejlesztő játékokat, eszközöket.
A szocialitás területén is 68%-os érték látható, ami szintén nem tekinthető elmaradásnak, mivel
haladó szintnek megfelelő.
Ennek a készségnek a fejlődése erősen összefügg az általános értelmességgel. Aki ezen
a területen lemarad, később szinte mindenben hátrányai lesznek.
A táblázatban megfigyelhető eredmények egyértelműen igazolják, hogy az elemi
alapkészségek az óvodában játékos módszerekkel eredményesen fejleszthetők,
ami az óvodapedagógusok elhivatottságának, szakmai ismeretének és lelkiismeretes
munkájának köszönhető. Az adatok figyelembevételével a gyermekeket nyugodt szívvel
engedhetjük el az iskolába, hiszen elérték a sikeres iskolakezdéshez szükséges fejlettségi
szintet.
Intézményünkben 2020/2021-es nevelési év szeptemberétől vezettük be az OVPED rendszert.
A program 5 nagy képesség - ezen belül jelenleg 15 részképesség - területén méri a gyerekek
fejlettségi szintjét: motoros, értelmi, érzelmi, szocializációs és anyanyelvi képességek. A pilot
programot adatok egészítik ki, ezek a statisztikai adatok mind intézményi, mind csoportos
szinten könnyebben, hatékonyabban vihetők fel az online rendszerbe, s ezeket az adatokat
az intézmény-vezető naprakészen lekérheti, felhasználhatja.
A rendszer mindennapi használata során megélt élményei, tapasztalati rendkívül pozitívak.
Minimális rendszerfelhasználói ismeretet feltételez, még az IKT kompetenciával kevésbé
rendelkező kollégák is könnyedén használják.
A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció, az anamnézissel kezdődően, lehetőséget
ad az egyéni sajátosságok feltérképezésére képességterületenként, részképességek mentén.
Olyan átfogó személyiségprofilt kaphatunk a gyermekekről, mely pedagógiai fejlesztő
munkánk biztos alapját képezi a Difer mérőeszközén kívül.
A pedagógusok által megadott információkból statisztikákat gyárt, melyeket diagramokban is
megjelenít. Rendkívül bőséges játéktárral fűszerezett fejlesztési terveket készít, melynek
segítségével minden óvodapedagógus könnyedén fejlesztheti a rá bízott gyermekeket.
Összességében egy rendkívül innovatív, átfogó, szakmailag igényes, gyakorlatban
jól használható rendszer, melynek bevezetésével az óvodai élet minden részvevője - legyen
az gyermek vagy felnőtt - kincset kap.
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Szocialitás

Tapasztalati
összefüggés

Tapasztalati
következtetés

Elemi
számolás

Relációs
szókincs

Beszédhang
hallás

Írásmozgás
koordináció

Csoport

Bemenet (2020) és kimenet (2022) mérések eredményei

BEMENET (2020)
Gézengúz
17%
60%
60%
36%
40%
47%
18%
Pillangó
17%
64%
56%
28%
22%
44%
40%
Napsugár
21%
75%
61%
38%
41%
51%
68%
Tündér
12%
77%
57%
22%
29%
47%
49%
Difer
17%
69%
58%
31%
33%
47%
44%
index
előkészítő
kezdő
kezdő előkészítő kezdő
kezdő előkészítő
szint
szint
szint
szint
szint
szint
szint
KIMENET (2022)
Gézengúz
46%
80%
71%
57%
70%
65%
23%
Pillangó
55%
89%
84%
52%
60%
80%
50%
Napsugár
65%
96%
95%
90%
96%
92%
86%
Tündér
43%
97%
88%
71%
76%
70%
89%
Difer
52%
90%
84%
67%
75%
77%
62%
index
haladó
optimális befejező
kezdő
befejező befejező
kezdő
szint
szint
szint
szint
szint
szint
szint
A kimeneti mérés eredményei alapján megállapítható, hogy minden mérési területen látványos
fejlődés tapasztalható.

Derecske, 2022.június 15.
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4. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói:

KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁS
ÉS ÉLETMÓD MEGALAPOZÁSA ÓVODÁNKBAN SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG
BESZÁMOLÓJA
2021-2022.

Készítette: Szabó – Farkas Nikolett
munkaközösség vezető
„Minden egyes apró cselekedet számít.
Mindenki tehet a változásért,
minden egyes nap, és minden egyes percben, hogy jobb legyen a világ.”
/Dr. Jane Goodall/
Ebben a nevelési évben én vállaltam a környezet szakmai munkaközösség vezetését.
Azért vállaltam el, mert szeretem az új kihívásokat. Eddig is tagja voltam a munkaközösségnek,
de szervezőként, vezetőként másabb feladataim is lettek. A kezdeti feladatokban Kiss Etelka
segített, amit ezúton is köszönök!
Mottónk: „Minden egyes apró cselekedet számít. Mindenki tehet a változásért, minden egyes
nap, és minden egyes percben, hogy jobb legyen a világ.”
/Dr. Jane Goodall/
A munkaközösség 13 fővel kezdte meg munkáját: Nagy Éva, Kiss Etelka, Szabóné Vass Márta,
Takácsné Kovács Mária, Mocsáriné Bartha Beáta, Kelemen – Csizmadia Marianna,
Varró – Tamási Dorina, Létai Viktória Beáta, Varró Krisztina, Fülöp Andrea, Bene Nikolett,
Erdei Karakas Zsuzsa, Szabó – Farkas Nikolett
A munkaközösség célja:
Elsődleges célunk a 2021/2022-es nevelési évben, hogy alapozzuk meg a majdani „Örökös Zöld
Óvoda” címet, segítsük a pályázat megírását, készítsük elő az ehhez kapcsolódó
tevékenységeket, feladatokat, majd szervezzük meg és bonyolítsuk le óvodánkban.
Erősödjön a fenntarthatóságra nevelés. Szélesedjen a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt
hatás, tudatosodjon a gyerekekben a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát
szemléletmód.
Célunk, hogy a foglalkozások során olyan ismeretek birtokába jussunk, amelyek alkalmassá
tesznek bennünket arra, hogy az óvodánkba járó gyermekek személyiségjegyeit,
környezettudatos szemléletét és magatartását megalapozzuk.
Segítsük a gyermekeken keresztül a szülők tudatos szemlélet és életmód változását.
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Teremtsük meg környezetünk harmóniáját. Biztosítsuk az egymástól való tanulás és egyéni
szakmai fejlődés lehetőségét.
Legyen kiemelt fontosságú óvodánkban a néphagyományaink ápolása. Ismerjék meg népi
kultúránk értékeit, tudatosodjon bennük védelmének fontossága, továbbadása.
Legyen összhangban a mindennapi óvodai munkánkban a hagyományápolás
a fenntarthatóságra neveléssel.
A munkaközösség feladata:
„Zöld Óvodaként” a zöld jeles napok megünneplése óvodai szinten. Az óvodás gyerekek
természet iránti szeretetének és tiszteletének kialakítása.
A tartalmas „jó gyakorlatok” segítségével új ismeretek megszerzése, az egymástól való tanulás,
a tapasztalatok átadása. Új eszközök készítése, jó gyakorlatok megosztása, kutatómunkával
a tevékenységek megvalósulása. Nemzeti identitástudat erősítése a néphagyományaink ápolása
által.
A természet adta termések, anyagok összegyűjtése, ezekből népi játékok és egyéb használati
tárgyak készítése. A természetes anyagok szépségének megtapasztalása, elhasználódásuk után
azok visszaforgathatósága a természetbe, annak terhelése nélkül.
A természetes alapanyagokból készült eszközök előtérbe kerülése.
A környezet értékeihez, esztétikájához, a természethez és az emberi alkotásokhoz fűződő
pozitív érzelmi viszony kialakítása, azok védelme, értékének megőrzése.
A helyi néphagyományok, szokások megismerése, a családi és tárgyi kultúra értékeivel.
Népi értékeink felkutatása, közvetítése a gyermekek felé.
Erre a nevelési évre nyolc foglalkozást terveztem, ebben a félévben 3 valósult meg. Központi
témája: „Hagyományőrzés, hagyományápolás óvodánkban a természet tükrében”
1. alkalommal a munkaközösség célja, feladata, munkatervének megismerése, az egyéni
vállalások megbeszélése, elfogadása történt meg.
2. alkalommal egy jó gyakorlatot tekinthettünk meg a Napsugár csoportban Fülöp Andrea
vezetésével. Egy rendhagyó foglalkozást tervezett, amibe minket is bevont. 3 tevékenység
közül lehetett választani: tökfaragás, gesztenye bábuk készítése, valamint süni készítése préselt
levelek és kukorica ragasztásával. Nagyon jó hangulatú délelőtt volt. A gyerekek nagyon
érdeklődőek voltak, kreatív munkák készültek.
Ezúton is szeretném megköszönni a felkészülését, munkáját, valamint a csoportban dolgozó
felnőtteknek is.
A bemutató foglalkozást követő önértékelés és értékelés után Varró Krisztina korreferátumot
tartott „Hagyományaink továbbélése napjainkban. (Főként Derecskére jellemző hagyományok,
népi kismesterségek, kukoricamorzsolás, stb.)” témában. Az ő felkészülését is köszönöm.
Érdekes, új ismereteket is tartalmazó beszámolót hallhattunk, olvashattunk.
Az Őszi hét alkalmával egy spontán ötletet valósítottunk meg az aulában: egy őszi sarkot
hoztunk létre. Örömmel tapasztaltam, hogy a munkaközösség tagjai ötleteikkel, eszközökkel
segített megvalósítani. A szülőknek is tetszett az őszi dekoráció, sokan készítettek fényképet
gyerekükről, háttérben a tökkel, szalmabálával, őszi levelekkel, Őszanyóval és Őszapóval.
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3. foglalkozásunkra minden csoport készített téli, adventi témájú kerítés dekorációt,
újrahasznosított anyagok felhasználásával. Ezúton is szeretném megköszönni mindenki
segítségét, munkáját a kerítés dekorációk elkészítésében, felhelyezésében.
A pozitív szülői és gyerek visszajelzések alapján jó lenne hagyományt teremteni az adventi
időszakra vonatkozóan. A dekorációkat elcsomagoltuk, kis renoválás után minden évben
felhasználható lesz ezentúl.
4. alkalom: A nevelési év során tervezünk még februárban egy foglalkozást a Nyuszi
csoportban, Varró – Tamási Dorina vezetésével. Témája: Népi énekes játékok.
Télbúcsúztatás, tavaszvárás. (2022. 02. 23.)
Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc tevékenység bemutatása egy csoportban.
Korreferátum: Néptánc, népi játékok hagyománya Derecskén.
A korreferátumot készíti: Szabóné Vass Márta
5. Csoportfoglalkozás: (2022. 03. 24.)
„Az ÖKO vetélkedő” feladatainak összeállítása, a szükséges eszközök elkészítése.
Meteorológiai állomás végleges megvalósítása az óvoda udvarán.
Csapadékmérő, szélerősség mérő elhelyezése a munkaközösség tagjainak segítségével.
6. A „Föld napja”, ÖKO vetélkedő az óvodában” (2022. 04. 22.)
Közös program szervezése, lebonyolítása az óvodai csoportok és tehetségműhelyek
bevonásával.
Tervezett programok: közös futás az óvoda körül a szülőkkel, akadálypálya, ügyességi játékok,
rajzolás (szülő a gyerekét), puzzle, kvíz, TOTO, szelektív hulladékgyűjtés, célba dobás, stb.
7. Kerékpár túra a Kiserdőre. (2022. 05. 13.)
Résztvevők: A Munkaközösség tagjai.
8. Az éves munka értékelése (2022. 06. 03.)
Év végi értékelés, témák tovább gondolása, egyéb ötletek ajánlása a 2022/2023-as nevelési
évre.
Derecske, 2022.június 15.
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4. számú melléklet: Munkaközösségek beszámolói:

TEHETSÉG MUNKAKÖZÖSSÉG
2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV
ÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Takácsné Kovács Mária
munkaközösség vezető

A Tehetség Munkaközösség kiemelt céljai és feladatai a 2021/2022-es nevelési évben
Kiemelt céljaink:
• A tehetségműhelyek fejlesztő tevékenységeinek koordinálása, programjainak
egyeztetése.
• Tehetségfejlesztés a gyermekek egyéni képességeihez és fejlettségi szintjeihez
igazodva, többféle szinten, ütemben, tudatosan átgondolt, megtervezett
és megvalósított tevékenységekben, folyamatokban.
• Esélyegyenlőség megteremtése érdekében a tehetséges hátrányos helyzetű
gyermekek figyelemmel követése, megsegítése és fejlesztése.
• A tehetséges gyermekek erős oldalának fejlesztése, gyenge oldalának
kiegyenlítése, amely akadályozhatja az erős oldalt kibontakozását.
• Kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása csoporttársakkal,
óvodapedagógusokkal, lazító programok biztosítása, melyek elősegítik a
gyermekek feltöltődését, motiváltságát.
• Szeretetteljes légkör megteremtése tehetségfejlesztő tevékenységek során.
• „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” minősítés feltételeinek való megfelelés.
• Komplex tehetséggondozás folyamatának biztosítása.
• Szakmai megújulás egyéni és csoportos továbbképzésekkel.
Kiemelt feladataink
• Az éves munkaterv megvalósítása.
• Az új műhelyvezetők munkájának segítése, az 5-7 éves gyermekek
tehetséggondozásával kapcsolatos differenciált, egyéni sajátosságokat figyelembe
vevő személyiségfejlesztés módszereinek, konkrét megvalósításának, gyakorlati
tapasztalatainak átadásával.
• Rétegszülői értekezlet keretében:
− A Nemzeti Tehetség Program, az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” cím
feltételeinek, jelentőségének és a címmel együttjáró óvodai
tehetséggondozás folyamatának ismertetése;
− A tehetséggondozó műhelyek fejlesztő tevékenységéinek bemutatása.
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Tehetséggondozó műhelybe bevont gyermekek nyomonkövetése.
Kapcsolattartás: szakmai, gyakorlati tapasztalatcsere Tehetségpont óvodákkal.
A tehetséggondozás egyre magasabb szintű megvalósításához szükséges innovatív
szakmai, módszertani ismeretek átadása belső konzultációkkal és külső
szakemberek bevonásával, továbbképzésekkel.
A soron következő akkreditáció előkészítése, az előírt követelmények teljesítése.
Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődési elő meneteléről.
„Cserebere tehetségek” – fordított nap megszervezése lazító program keretében.
Bemutató foglalkozások lebonyolítása szülők számára, melyen betekintést
nyerhetnek a tehetségműhely munkájába.
Szülői értekezletek, fogadóórák során tanácsadás a tehetségígéretes gyermekekről.
„Műhely-Galéria” kiállítás az óvoda aulájában képekkel, alkotásokkal.
Tehetséggondozásba bevont gyermekek, műhelyvezetők, óvodapedagógusok
és szülők hatásvizsgálatának összesítő értékelése.

A nevelési év első felében megvalósított feladataink:
Megvitattuk és elfogadtuk a 2021/22-es nevelési év munkatervét, számba vettük az előttünk
álló feladatokat. Ez évtől már csak 7 tehetségműhely indult, megszűnt az ének, zene, népi
mozgásos játékokat preferáló „Tűzmadár”. A Mütyür-kör tehetségműhely stafétabotját
Szabó Lajosné és Szabó József Attiláné műhelyvezetőktől Fekete Judit és Gáti-Nagy Anita
óvodapedagógusok vették át.
Az előző nevelési év végén beajánlott gyerekek körében megtörtént a beválogatás.
Szeptemberben elkészítettük a tehetségműhelyek heti időbeosztását a műhelyek
gyermeknévsorának egyeztetése alapján.
Ebben a nevelési évben a műhelyek összesített létszáma 91 fő volt, viszont ténylegesen
csupán 68 gyerek, ebből 14 középsős vett részt kiscsoportos tehetséggondozásban.
A létszámadat különbség abból adódott, hogy 14 gyermek kettő, 3 gyermek három, illetve
1 gyermek négy tehetségműhelybe is járt.
Rétegszülői értekezlet alkalmával, október 14.-én a szülők tájékoztatást kaptak a Nemzeti
Tehetség Programról, az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” jelentőségéről és a címmel
együttjáró óvodai tehetséggondozás folyamatáról. A már bevált hagyomány alapján
a beválogatott gyerekek szülei megismerkedtek a tehetségműhelyek vezetőivel, a műhelyek
feladataival, céljaival, a műhelyekben folyó tevékenységekkel. A szülők részvétele a gyermek
létszámhoz viszonyítva nagyon alacsonynak tekinthető, csupán 29 fő volt jelen.
A beválogatást követően minden tehetségműhely októberben megkezdte a gyermekekkel
való foglalkozást az időbeosztásnak megfelelően. Sajnos, novemberben és decemberben
az elhatalmasodó megbetegedések a tehetségfejlesztés folyamatosságát ismét megszakították.
Ebből adódóan eltekintettünk a gyermekek fejlődését bemutató féléves tájékoztatás
elkészítésétől, hiszen az nem lett volna érdemben helytálló.
A nevelési év második felében megvalósított feladataink:
A műhelypárok között megvalósításra került a „Cserebere Tehetségek” lazító program.
A tehetséggondozásba bevont gyermekek ezeken a napokon betekintést nyernek más
műhelytevékenységekbe, kipróbálhatják kevésbé erős képességeiket, ezáltal segítve
az önértékelés, az önismeret és az énkép formálódását, fejlődését. A műhelyvezetők beszámolói
alapján a gyerekek jól érezték magukat az új közegben és szívesen részt vennének máskor
is „csere” foglalkozáson.
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A nyílt nappal egybekötött bemutató foglalkozások lebonyolítása, melyen a szülők
betekintést nyerhetnek a tehetséggondozás folyamatába csak részben valósult meg. Több
tehetségműhely esetében a szülők részvétele a kora délutáni időpontban munkájuk miatt
akadályba ütközött.
A műhelyvezetők elkészítették és tájékoztatták a szülőket a „tehetségígéretes” gyermekek
egész évi fejlődési jellemzőiről, melyek megismerését aláírásukkal igazoltak.
Az utolsó foglalkozáson átadásra kerültek a tehetségútlevelek immáron egységes
kivitelezésben.
A „Műhely-Galéria” képekben az óvoda aulájában került kiállításra, melyek
a tehetséggondozás néhány pillanatát mutatták meg az érdeklődő szülőknek.
Önértékelő hatásvizsgálatok összesítése
A tehetséggondozásba bevont gyermekek hatásvizsgálata alapján a gyermekek jól érezték
magukat a műhelyfoglalkozásokon, örömmel várták ezeket a napokat. Az egyedi ötletek
kibontakozása műhelyenként és gyerekenként is igen változó eredményeket mutatott.
A műhelyvezetők saját tehetséggondozó munkájukról az előző évekhez viszonyítva sokkal
magabiztosabb nyilatkoztak. Megítélésük szerint a szülők érdektelensége a tehetségfejlesztés
iránt még mindig problémás terület.
Idén először csak azoktól, az óvodapedagógusoktól kértem önértékelő hatásvizsgálatot,
akiknek a csoportjából beválogatásra kerültek kiemelkedő képességű gyermekek, hiszen nekik
van leginkább rálátásuk a tehetségműhelyekben folyó munka személyiségfejlesztő hatására.
Saját pedagógia munkájuk értékelése alapján, nem fordítottak elegendő időt a tehetségígéretek
fejlesztésére, illetve nem követték kellő figyelemmel a gyermekek műhelymunka iránti
érdeklődését.
A szülők úgy vélték, hogy nem tudták kellőképpen segíteni a műhelymunkákat. Kevésbé
érzékelték, hogy a műhelytevékenységek hatása otthoni tevékenységre sarkallta volna
gyermekeiket. Az összesítetett eredmények alapján a döntő többség nem tartotta kielégítőnek
a gyermeke fejlődéséről kapott tájékoztatást.
Tehetségműhelybe ajánlott gyermek létszáma a 2022/23-as nevelési évre:
Csip-csirip: 12 fő
Manók háza: 8 fő
Mütyür kör: 14 fő
Röppentyűk: 12 fő
Tudorkák: 7 fő
Turbó Csigák: 21 fő
Zöld Kaland: 9 fő
A hatásvizsgálati eredmények összesítő értékelése és a soron következő akkreditáció kiinduló
pontjai a 2022/23-as nevelési év célkitűzéseinek, éves tehetséggondozó munkánk
folyamatának.
„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban,
hogy ÖNMAGA lehessen.”
(Janese Korczak)
2022. június 15.

65

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

2021/2022-es nevelési év éves értékelése

5. számú melléklet: Tehetséggondozóműhelyek beszámolói:

CSIP- CSIRIP TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Tóthné Bene Judit
Tamási Dorina sk
tehetségműhely-vezetők
Az év elején megtörtént a gyerekek beválogatása óvónői ajánlásra, meghatároztuk a gyenge
és erős oldalaikat, majd ennek tükrében kezdtük meg a műhelymunkát.
Ebben az évben nagykunsági és galga-menti énekekkel, dalos játékokkal ismerkedtek
a Csip-csiripre járó gyerekek, melyeken keresztül fejlesztettük ritmusérzéküket, hallásukat,
éneklési készségüket, mozgáskoordinációjukat.
Gyakoroltuk a köralakítást, körforma megtartását és az egyenletes körben való járást
a párválasztó játékokon keresztül. A játékok szövege és dallama hasonlít az ő általuk már ismert
gyermekjátékokhoz, csak a táji sajátosságok miatt mindig kicsit más és más, így a zenei
memóriájuk is fejlődött folyamatosan. A kör közepén való párosforgásnál a minél változatosabb
összefogódzásokat próbáltuk előnyben részesíteni.
A Csip-csirip tehetséggondozó műhely a megalakulása óta rendszeres fellépője
az Intézmény valamint Derecske Város rendezvényeinek. A műhelymunka eredményeként az
összeállított műsorokkal -játékfűzés, jeles napok dalaiból, gyermekdalokból összeállított
csokor – mutatják meg a gyerekek az ének, zene, énekes játék, gyermektánc területén
tehetségüket a különböző felkéréseknek eleget téve. Az év során előforduló szereplések által
fejlődik teljesítménymotivációjuk /szerepvállalásuk/, gátlásaik oldódnak.
Sajnos a vírushelyzet miatt több volt a hiányzás és emiatt az elmaradt foglalkozás, illetve kevés
lehetőség volt fellépésre a nevelési év első felében. Így a novemberben megrendezésre került
„Születések fája” Városi Rendezvény volt az egyedüli, amelyen bemutatkoztunk.
A nevelési év második felétől folyamatosabban folyt a műhelymunka, kevesebb beteg gyermek
volt és a tavasz kezdetével húsvéttól, szinte alig hiányoztak, így jobban tudtunk haladni.
Az év végére igyekeztünk a gyenge oldalaikat a gyerekeknek erősíteni.
Ennek eredményeképpen év végére ügyes kis társaság, csoport alakult a Csip-csirip műhelyből.
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Lazító és csere-bere programként ellátogattunk a zeneóvodások és a Művészeti Iskola
2. osztályos néptáncos tanulóinak a foglalkozásaira, amibe be is kapcsolódtunk. A gyerekek
nagyon örültek a részvételnek. Év végén pedig megtartottuk a szülőknek a nyílt
foglalkozásunkat, valamint a szülőkkel együtt ezt követően ellátogattunk a 2. osztályos
néptáncosok bemutatójára, ahol a művészeti vezető felkérésének eleget téve egy rövid kis
énekes műsort is előadtunk. A nyílt foglalkozáson először bemutattuk a kedvenc
gyermekjátékainkat, majd a képességfejlesztésbe a szülőket is bevonva, interaktívan játszottunk
tovább. Pozitív visszajelzéseket kaptunk arról, hogy így jobban beleláthattak a munkákba.
A gyerekek pedig örültek a közös együttlétnek.
A foglalkozás végén kiosztottuk a tehetség útleveleket és ismertettük az elballagó gyerekek
szüleinek, hogy az iskolában ezekkel a képességekkel néptáncosként is lehet folytatni ezt
a tevékenységet, amelynek megalapozása ebben a műhelyben történt.
2022. június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozóműhelyek beszámolói:

MANÓK- HÁZA DRÁMA TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Szőllősi Albertné
Szőllősi Erika
tehetségműhely-vezetők
Ebben az évben 9 fős a csoportunk,8 leány és 1fiú.
A beválogatás az óvodapedagógusok javaslatára történik, az előző két év tapasztalatai alapján.
Már kiscsoporttól kezdődően ilyen szempontból is figyeljük a gyerekeket.
A Manók névsora:
Tündér csoport:

- Kovács Larissza Gréta

- Nagy Hanna Rebeka

- Dutka Dorka
Gézengúz csoport:

- Takács-Létai Nadett

- Lázók Blanka
Napsugár csoport:

- Bordán Zsófi Lotti

- Erdei Hanna
Pillangó csoport:

- Szabó Sándor

- Komjáti Zselyke
A műhelyfoglalkozáson való részvétel fontos kritériumai:
 Összefüggő beszéd és kifejezőképesség
 Mozgás utánzásának képessége
 Kreativitás
 Kommunikáció
 Emlékezet
 Motiválhatóság
 Érdeklődés
 Rövid és hosszú távú emlékezet
 Verbális és vizuális memória
 Figyelem
 Fegyelem
 Térlátás
 Nagyfokú érzelmi érzékenység
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A gyenge oldal, melyet fejlesztenünk kellett:
 Szociális képesség hiánya
 Önbizalom hiány
 Együttműködés hiánya
 Szétszórt illetve rabszódikus viselkedés
 Kudarctűrő képesség hiánya
 Monotónia tűrés hiánya
 Mozgásfejlettség hiánya
A műhely célja:
 A gyermekek nyelvi kifejezőképességének megvalósítása
 Harmónikus, sokoldalúan fejlett, művelt ember formálása
 Képességek sokoldalú kibontakoztatása a játékosság dominanciájával
A műhely feladatai:
 Gátlások oldása
 Kreativitás fejlesztése
 Önbizalom erősítése
 Rövid és hosszú távú memória fejlesztése
 Térlátás fejlesztése
 Nyelvi kifejezőképesség fejlesztése
 A teljes személyiség fejlesztése
Játékok:
1. Ismerkedős, bizalomerősítő játékok:
• Bemutatkozás különböző hangulatban
(vidáman, szomorúan, sietősen, lassan, kérdezve, mérgesen)
• Közös rajz az elképzelt manóról
Ez a rajz mindig a műhelyünk ajtaját díszíti
• Mi változott meg?
A gyerekek ruházatának megfigyelése után változtatunk és a kiküldött gyermeknek meg
kell mondani mi a változást.
2. Farsang- Varázsló játék
Beöltözés sálak, kendők segítségével. Ötletes jelmezek sikerültek. A gyerekek nagyon
kreatívak voltak.
3. Csere-bere nap a Tudorka logikai műhellyel
Azokat a játékokat játszottuk velük is, amit máskor szoktunk. Pl. a vándor játékot.
Nagyon szokatlanok és újszerűek voltak a játékok a gyerekek számára, de hamar beleszoktak.
Jól érezték magukat, sok élménnyel távoztak.
4. Madarak, fák napja alkalmából:
Milyen madár lennék? Lerajzolták a kedvenc madaraikat és elmondták, hogy miért
azt választották.
5. Kívánság kosár:
Azokat a játékokat játszottuk, amik egész évben kedvencükké vált.
6. Záró foglalkozás:
A kedvenc játékokat játszottuk. Pl. Mi változott meg? Vándorjáték, Tükör játék, Postás játék.
Elköszöntünk egymástól, amit a gyerekek nagyon sajnáltak. Kiosztottuk a tehetség útleveleket
és az emlék okleveleket, ami egy aranyos manó ház a gyerekek névsorával.
Derecske, 2022. június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozó műhelyek beszámolói:

MÜTYÜR-KÖR TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Fekete Judit
Gáti-Nagy Anita
tehetségműhely-vezetők

Műhelyünkbe olyan gyerekek kerülnek be, akik többnyire kreatívak, kimagasló képi
gondolkodással, sajátos ábrázolásmóddal, nagyfokú önállósággal, fejlett finommozgással
rendelkeznek. Idén két új vezetővel indítjuk tehetségműhelyünket, Fekete Judit és Nagy Anita
óvodapedagógusok személyében.
A 2021/2022-es nevelési évben az óvodapedagógusok ajánlásai alapján 11 gyermeket
válogattunk be.
Napsugár csoport:
1.
Barabás Alíz
2.
Bordán Zsófi Lotti
3.
Erdei Hanna
4.
Molnár Liza Kata
5.
Pozsgai Dávid
Gézengúz csoport:
6.
Varga Mira
7.
Vezendi Laura Nóra
Pillangó csoport:
8.
Komjáti Zselyke
9.
Tóth Bettina Zita
Tündér csoport:
10. Péter Levente
11. Szőllősi Barbara Viktória
Műhelyünk célja:
- Tehetségígéretes gyerekek fejlesztése
- Népi hagyományok ápolása
- Kismesterségekkel való ismerkedés a természetben található anyagok felhasználásával.
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Műhelyünk feladatai:
- Fejlődési lehetőségek biztosítása
- Szem-kéz koordináció fejlesztése
- Alkotó képesség fejlesztése
- Vizuális észlelés
- Térlátás
- Kitartás
- Kreativitás fejlesztése
- Beszédkészség fejlesztése
- Társas kapcsolatok
- Önbizalom, önértékelésé alakítása
Beválogatás alkalmával 3 féle rajzot kértünk a gyerekektől.
- Őszi vagy nyári élményrajzot
- Ilyen vagyok, emberábrázolás
- Kreativitással összefüggő emberrajzok
A rajzok kiértékelése után 11 gyermek került be tehetségműhelyünkbe.
A tehetséggondozásban résztvevő gyermekek erős és gyenge oldalinak értékeléseire is sor
került.
Erős oldal:
- fejlett finommozgás
- síkban való tájékozódás
- monotónia tűrés
Gyenge oldal:
- önbizalom hiány
- munkafogások, technikák hiányos ismerete (görcs, bokra kötés, ollóhasználat, színkeverés)
Első félévre 15 foglalkozást terveztünk az évszakokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz
kapcsolódva
a
megfogalmazott
céloknak,
feladatoknak
megfelelően.
Célunk a kismesterségekkel való ismerkedés volt a természetben található anyagok
felhasználásával. Megismerkedhettek a szövés, fonás, kötözés, hurkolás technikájával,
melyeket több alkalommal is gyakorolhattak, pontosíthattak. A nevelési év elején,
foglalkozásunkon csupán egy-két hiányzó volt, majd később a résztvevő gyermekek létszáma
oly módon lecsökkent, hogy nem volt lehetőségünk megtartani a tervezett tevékenységeket.
Foglalkozásainkat kapcsolatteremtő, ismerkedő játékokkal indítottuk, mellyel oldottuk
a szorongó gyermekek feszültségét, gátlásait, megteremtve, az aktív alkotómunkához
szükséges légkört. („Add tovább”, „Szólánc játék”...)
Hagyomány műhelyünkben a tablókép festése textilre, amit aprólékosan, kitartóan késztettek
el a gyerekek. A festék, vászonra való felvitele során megtapasztalhatták annak tulajdonságait,
ezáltal fejlesztve finommotorikájukat. illetve gyakorolhatták a színkeverést, így biztosítva
a rácsodálkozás élményét. A kész munkákat az óvoda aulájában, bekeretezve helyeztük ki.
Gesztenye bábuk készítését nagyon élvezték a gyerekek. Lehetőségük volt pókot, cicát,
oroszlánt, kígyót készíteni. Az ár használatával való lyukak fúrása a mi feladatunk volt,
a balesetek megelőzése érdekében. A gyerekek bátran elmondták elképzeléseiket, és ennek
figyelembevételével segítettük őket elképzeléseik megvalósításában.
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A csuhébaba készítésénél több, nehezebbnek tűnő munkafolyamat elé néztünk, viszont
a megfelelő előkészületek, információk, tapasztalatok átadása során mindenki sikerélményhez
juthatott. Az elkészült babákat minden gyermek hazavihette.
Pom-pom készítése során a fonal színének kiválasztása egyes gyerekeknél nehézséget okozott,
melyet ösztönzéssel, biztatással segítettünk. A gyerekek nagy odafigyeléssel, koncentrációval
figyelték a pom-pom készítés technikáját. A körkörös mozdulatokat ügyesen végezték,
így mindenki sikerélményhez juthatott.
A pókháló szövés kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközött. Egyes gyerekeknél könnyebben,
másoknál nehezebben ment ez a munkafolyamat. Ügyelni kellett az egyenletes fonalvezetésre,
ami fejlett finommozgást feltételezett a gyermekek részéről.
Második félévünk már jóval több foglalkozással telt. Az újév utáni farsangra való készülődés
nagyban felkeltette a gyerekek érdeklődését, így a bohóc készítés nagy lelkesedéssel, örömteli
hangulatban telt. A hagyományokról, szokásokról való beszélgetésünk után a gyerekek
finommotorikus képességének fejlesztése céljából, bohócot készíthettek a ragasztás
technikájának gyakorlásával.
Március 15-hez közeledve igyekeztünk úgy megtervezni foglalkozásunkat, hogy
az a gyerekekben a közösséghez való kötődést, nemzethez való tartozást, hazaszeretetet
erősítse. A papírból és filcből készült kokárda készítése során a gyerekekkel megemlékeztünk
katonáinkról.
A tehetségműhelyek közötti „Csere-bere” napunk 2022. március 24-én valósult meg.
A Röppentyűk tehetségműhelybe járó gyerekek megismerkedhettek a Mütyűr-kör lényegével,
tevékenykedéseikkel. A víz világnapja alkalmából a gyerekek elkészíthették saját kis
halastavukat, mellyel, ha elkészültek horgászos játékot is játszhattak. A foglalkozást
bemelegítésként az „ujjaimat tornáztatom” című mondókával kezdtük, majd bemutattuk mit is
fogunk készíteni ebben a tehetségműhelyben. Festés, vágás során törekedtünk a gyerekek
finommotorikus képességeinek fejlesztésére, bemutatás és magyarázat által. Az elkészült
munkának mindenki nagyon örült, így végezetül egy horgászversenyt rendeztük, mely nagy
vidámságba, kacagásba fakadt.
Húsvéthoz közeledve legfontosabb célunk a hagyományápolásra koncentrálódott.
Arra törekedtünk, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a régmúlt idők szokásai iránt,
és ezzel egyidejűleg megalapozzuk a hagyományok tovább örökítését a helyi szokásokkal
kiegészítve. Ennek érdekében beszélgettünk arról, hogy a családban ki mit csinál, hogyan
szokott készülni a húsvétra. Ezzel a beszédkészségüket, emlékezetüket, szókincsük bővítését
kívántuk fejleszteni. A tavaszi ajtódísz elkészítése során a gyerekek könnyedén ráéreztek
a fonalvezetés technikájára, így sok szép alkotás született.
A tavaszi időjárást kihasználva témánk bevezetését élményszerző sétával kezdtük az óvoda
közvetlen környezetében, ahol a gyermekek megfigyelték a virágzó tavaszi fákat. Visszatérve
lefestették élményeiket, gyönyörű alkotások születtek a virágba borult fákról, pitypangos
utcákról.
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Utolsó foglalkozásunkat az óvoda udvarán terveztük, ahol a fedett terasz alatt készíthették el
a gyerekek aszfaltrajzaikat. Nagyon örültek, hogy az udvaron vagyunk
és lelkesen rajzolták élményeiket, elképzeléseiket. A sok szép aszfaltrajz végül egy képként
díszítette a teraszt.
Összességében a műhelybe járó gyerekek fogékonyak voltak az új technikák iránt.
Feladatvégzés során többnyire kitartóan dolgoztak. A szövés-fonás technikáját önállóan még
kevesen tudták alkalmazni. Képi fejlesztésben, formagazdagságban vannak eltérések, ami
irányt mutat a fejlesztésükre. Erősödött önértékelési képességük, örültek az általuk elkészített
munkáknak, büszkén mutatták egymásnak is. A gyermekek szívesen jártak műhelyünkbe
és aktívan kapcsolódtak be a felkínált tevékenységekbe.

Derecske, 2022.június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozó műhelyek beszámolói:

RÖPPENTYŰK TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Kissné Pelei Ildikó
Fülöpné Ulics Andrea
tehetségműhely vezetők
„A tehetség nyeri a meccset,
de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot!”
Michael Jordan
A 2021/2022-es nevelési évben 14 kislánnyal kezdtük meg a munkát. A gyerekek a Pillangó,
a Napsugár, a Tündér és a Gézengúz csoportból kerültek műhelyünkbe az óvodapedagógusok
ajánlásával.
Célunk az, hogy az óvodás korú lányok minél szélesebb körével megszerettessük a mozgást,
motiváljuk a rendszeres mozgás iránti igényt, valamint a sport és a mozgásos játékszeretetére
nevelés, a zsinórlabda megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése, a sporttehetségek
felismerése, fejlesztése. Feladatunk az alapvető technikai elemek elsajátítása, az állóképesség,
mozgáskoordináció, labda érzék és erőnlét fejlesztése. Mindezek mellett arra törekedtünk,
hogy a játékos feladatokat a gyerekek lelkesen, jó hangulatban hajtsák végre, a feladatokat
bátran, kitartóan végezzék.
Első félévünk az ismerkedés jegyében telt. Az első foglalkozáson minden gyerek megkapta
a Logónkat, melyet büszkén nézegettek a nyakukban. Majd ismerkedős játékokat játszottunk,
annak érdekében, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, mivel nem egy csoportból
érkeztek.
A következő foglalkozáson felmértük a gyerekek képességeit.A bordásfalon való
függeszkedéssel, a nyuszi ugrással, a 20 méteres futással a kondicionális képességeket mértük.
A „Találd meg a helyed!” „Tűz, víz, repülő” játékokkal, a vízszintes célba dobással,
afelfordított padon való járással és a változó tempótartással való járással pedig a koordinációs
képességeket mértük.
A felmérés által biztosítottuk a gyerekek számára az előkészítést a személyre szabott egyéni
fejlesztésre a gyerekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve. Célunk a képességek
kibontakoztatása a játékosság előtérbe helyezésével.
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Meghatároztuk erősségeinket, gyengeségeinket.
Erősségek: fegyelmezettség, együttműködő képesség, jó reakcióképesség, állóképesség,
téri tájékozódás
Gyengeségek: kitartás, kudarctűrő képesség, összedolgozás képessége
A felmérések után különböző labdagyakorlatokat, az egyszerű labdatechnikai elemeket,
dobásokat gyakoroltunk a gyerekekkel. Ezeket már a röplabda alapjainak elsajátításához
használt szivacslabdákkal végeztük. Eleinte mindenki egyedül, majd párosával, végül
csapatban végeztük a gyakorlatokat. Erre azért van szükség, hogy fejlődjön az alapvető
fogásbiztonságuk, jártasságuk, minél jobban érezzék a labdát.
Sajnos novemberben és decemberben a korona vírus járvány miatt nem tudtuk megtartani
a foglalkozásainkat.
Januártól ismét elkezdtük a műhely foglalkozásait. Felelevenítettük az eddig tanultakat
a gyerekekkel megbeszéltük a zsinórlabda szabályait, sokat labdáztunk.
Miután egyre jobban bántak a labdával, megismerkedtünk a zsinórlabda szabályaival, majd
gyakoroltuk több-kevesebb sikerrel. Mostanra már kezdtek ráérezni arra, hogy az a lényege a
játéknak, hogy az ellenfél ne tudja elkapni a labdát. Labdafogásuk egyre biztosabbá vált, ezért
a játék egyre több élményt nyújt számukra. Egyre szívesebben játszanak csapatban, kezdik
érezni az összedolgozás, a csapatszellem fontosságát. Amikor elkezdtük számolni a pontokat,
ösztönözte őket a siker elérése.
Mindig bemelegítéssel és játékkal kezdtük, pihenéssel zártuk a foglalkozást, a végén
a gyermekek értékelték saját és társaik teljesítményét, illetve elmondták, hogy érezték magukat.
Május hónapban tartottuk utolsó foglalkozásunkat, ahol elmondtuk a gyerekeknek,
hogy ez az utolsó találkozásunk. Játszottunk, majd közösen elfogyasztottuk a finomságokat,
amit hoztunk nekik, kiosztottuk a Tehetségútleveleket, majd arról beszélgettünk, hogy hogyan
érezték magukat egész évben, szerettek-e járni a tehetségműhelybe, mi tetszett nekik
a legjobban. A gyerekek válaszainak nagyon örültünk, mert kiderült, hogy mindenki szeretett
járni, élvezték a játékokat, szerettek zsinórlabdázni és jó volt az is, hogy más csoportba járó
gyerekekkel is együtt lehettek. Nagy örömünkre a gyerekek csupa jó dolgot mondtak, és azt,
hogy szerették a foglalkozásokat és mindig nagyon várták.
A foglalkozás végén elköszöntünk tőlük és arra kértük őket, hogy mozogjanak sokat továbbra
is.

Derecske, 2022.június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozó műhelyek beszámolói:

TUDORKA TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Nagyné Békési Rita
Mocsáriné Bartha Beáta
tehetségműhely vezető
Műhelyünkbe, a nagycsoportos óvó nénik megfigyelése és beajánlása alapján 8 gyereket
válogattunk be a Pillangó, Tündér, Napsugár és a Gézengúz csoportokból.
A beválogatást, mint eddig is, a Renzulli teszt mellett, különböző kreativitás azonosítását
segítő feladatok megoldásával végeztük:
Torrence-féle körök teszttel
• fluenciát( könnyedség) Adott időben hány választ adott, hány ötlete volt
• originalitást(eredetiség) Mennyire egyediek, ritkák, másokétól eltérőek
szokatlanok az ötletei
• flexibilitást(rugalmasság) Hányféle kategóriába sorolhatóak az ötletek
Formaazonosítás teszttel
• figyelmet, koncentrációt, kitartást
Szeriális (rövidtávú) emlékezetet
Szólánc játékkal végeztük.
Minden évben megtapasztaljuk, hogy a gyerekek nehezen értik meg a „körök teszt” feladatát,
nehezebben indul meg a fantáziájuk. Előzetes beszélgetés után születtek meg a megszokott
formák a napocska, a virág, az emberfej, a labda.
A formaazonosítás tesztet mindenki jól oldotta meg, itt csak az időbeli eltéréseket tapasztaltuk.
A szólánc játékban is ügyesek voltak.
Az eddigi évek alatt azt figyeltük meg, hogy a gyerekek az első pár foglalkozás alkalmával
nagyon zavarban vannak, szégyenlősök, visszahúzódóak. Ennek oldására feszültségoldó,
ismerkedő játékokat játszunk, melynek célja egymás nevének gyakorlása, egymás
megismerése, valamint, hogy jól érezzék magukat a foglalkozásokon, hogy egy közösséggé
formáljuk a gyerekeket. A vírushelyzet miatt vagy hiányoztak, vagy nem tudtuk megtartani
a foglalkozásokat, így a nevek felelevenítése nehézségbe ütközik. Ennek ellenére szívesen
cserélnek ellenfelet.
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Első félévben a Kupak-Dáma, a Mini Malom, valamint az eredeti Malom és a Dominó
játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. A vírushelyzet miatt a novemberi és a decemberi
foglalkozásokat nem tudtuk megtartani, ami nehezítette a munkánkat.
A Kupak-Dáma, a dámajáték szabályain alapul. Annak megértése nem okozott nagyobb
nehézséget, azonban volt 2 gyerek, akik több segítséget igényeltek a szabály megértésében.
Minden évben megfigyeltük, hogy először csak véletlenszerűen, a szabálynak megfelelően
rakosgatják a kupakokat. Játék közben azt számolják, hogy mennyi van már nekik. Sok esetben
ez megzavarja őket és már nem is tudják, hogy ki következik lépni. Azt kellett erősítenünk
bennük, hogy arra törekedjenek, hogy minél kevesebb kupak maradjon a táblán és így
gondolkozzanak a következő lépésen.
A következő táblajátékunk a Mini Malom táblajáték volt, amivel megismerkedhettek.
Ezt a játékot 3x3-as táblán, 3-3 bábuval kell játszani. Kisebb a tábla, kevesebb a lépések
lehetősége, ezáltal hamarabb véget ér a játék. Könnyebb átlátni, hamarabb sikerélményhez
jutnak a játékosok. A fejlettebb térlátással rendelkező gyerekek hamarabb megértik a játék
logikáját, átlátják a bábuk vízszintes, függőleges, átlós elhelyezkedését. A térlátás egy
magasabb fokú képességet igényel, sok-sok gyakorlással fejleszthető.
Természetesen alkalmazzuk a differenciálás módszerét, hogy a szabályok mindenkinél
helyesen rögzüljenek. A többszöri gyakorlás után nagy élvezettel játszották a gyerekek
és nagyon büszkék voltak magukra, amikor bennünket is legyőztek. Örömmel számolgatták
a mosolygós Smile-kat, amiket a győztes mérkőzések után kaptak.
A Mini Malom szabályainak elsajátítása után, az eredeti Malom megismertetése sokkal
könnyebb volt. Megfigyelhettük, hogy kezdetben arra törekedtek, hogy meglegyen a malmuk
és nem akadályozták meg az ellenfelüket, azonban többszöri gyakorlás és az általunk nyújtott
segítés hatására már taktikázással próbálkoztak. Rájöttek hamar a „csiki-csuki” lehetőségére is,
de megállapodtunk, hogy az nem sportszerű, így másik malom kialakítására törekedjenek.
3-4 gyereknél megtapasztalhattuk, hogy előre gondolkodnak, valamint, hogy akik a Mini
Malomban nehezen értették meg a szabályt, azok ebben a játékban is több segítséget igényeltek.
A győztes mérkőzések után, mosolygós kártyát kaptak, amit a foglalkozás végén összesítünk.
Nagyon érdeklődőek a gyerekek, kudarc esetén újrapróbálkoztak. Törekedtünk arra,
hogy mindenki mindenkivel játsszon, ezáltal is felmérve az erőviszonyokat.
Arról is beszámoltak, hogy otthon elkészítették ezeket a játékokat, és szüleikkel vagy nagyobb
testvérükkel és játszottak vele.
A következő játék, amivel megismertettük a gyerekeket a Dominó volt. A szabályok
megbeszélése után kezdetét vette a játék. Megállapítottuk, hogy milyen nagy szerepe van
a szerencsének abban, hogy melyiket fordítják fel előbb. Az egyik kisfiúnak nagyon nehéz
annak követése, hogy melyik az a két elem, ami a sor végén van, valamint a pöttyök alapján
a számkép felismerése sem megy neki. Számolgatással, lassabb tempóval biztosítottuk számára
annak lehetőségét, hogy sikerélményhez jusson.
A második félévben a Pilos, Macska egérharc játékokkal ismertettük meg a gyerekeket
és gyakoroltuk a már megismert táblajátékokat, valamint cserebere napot tartottunk
a Manók-háza tehetségműhelybe járó gyerekeknek.
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A Pilos nem egy közismert, térben játszható táblajáték. Az újdonság erejével hatott, kíváncsian
várták, hogy megmutassuk, hogyan kell vele játszani. A játék során a játékosok a 30 golyó
felhasználásával megpróbálnak egy piramist felépíteni. A játékosoknak spórolniuk kell
a golyókkal, a szabályok betartása mellett, mert a játékot az nyeri meg, akinek több golyója
marad a tároló rekeszben, így ő tudja felhelyezni az utolsó golyót a piramis tetejére. A játékosok
felváltva raknak. Az a játékos, akinek előbb elfogy a golyója, elvesztette a játékot.
Kezdetben a játék szabályai szerint a legegyszerűbb módokat választották a lépésekben,
majd gyakorlás hatására már komolyabb taktikázás is tapasztalható volt, mely már a logikus
gondolkodás egyik jele. Hamar rájöttek a játék lényegére.
A következő játék, amivel megismerkedhettek a Macska egérharc volt. Ezt szintén
a dámajáték szabályai szerint kell játszani, mint a Kupak-dámát, de itt nem vízszintesen
és függőlegesen, hanem átlósan kell átugrani az ellenfél bábúját. A bemutatás módszerét
választottuk a szabályok megismertetéséhez. A szabályok megtanulása folyamatos kontrollt
igényelt, hogy azok helyesen rögzüljenek. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyakorlások hatására
a gyerekek előre gondolkodtak, feltételezve az ellenfél válaszlépését.
Az utolsó műhelyünkön a megismert játékok közül választhattak a gyerekek, majd átadtuk
nekik a tehetség útlevelet, mely tanúskodik arról, hogy a műhelyünkbe jártak. A gyerekek
szomorúak voltak, hogy véget értek a foglalkozások.
Márciusban cserebere napot tartottunk a Manók-háza tehetségműhelybe járó gyerekeknek.
Műhelyfoglalkozás célja:
Ismerkedjenek meg a Manókháza tehetségműhelybe járó
gyerekek a Tudorkák tehetségműhely tevékenységeivel. Célunk a szabadidő igényes, tartalmas
eltöltése, fejlődjenek kognitív képességeik, szociális együttműködési készségeik. Érezzék jól
magukat a műhelyfoglalkozáson.
Műhelyfoglalkozás feladata: Az új táblajátékok szabályának megismertetése, megértése után,
annak gyakorlása. Siker-kudarc elviselése, fair-play szellem alakítása.
A foglalkozást bemutatkozással kezdtük, majd röviden elmondtuk nekik, hogy a Tudorkák
tehetséggondozó műhelybe járó gyerekek mit szoktak csinálni a foglalkozásokon.
Megmutattuk, hogy milyen táblajátékaink vannak, elmondtuk, hogy azoknak mi a neve.
A mai délután a Kupakdáma, a Malom, Pilos játékokkal ismertettük meg a gyerekeket.
Azért választottunk ennyi játékot, mert volt, amit már ismertek néhányan és nekik is szerettünk
volna újat mutatni. Bemutattuk és közben magyaráztuk a játékok szabályát. Voltak gyerekek,
akiknek nem okozott nehézséget azok megértése, de akinek nehezen ment, annak segítettünk,
hogy ráérezzen a lépéslehetőségekre.
Arra törekedtünk, hogy jól érezzék magukat, megszeressék a táblajátékokat, megmutatva,
hogy a szabadidőt tartalmasan, tv, telefon nélkül is tartalmasan el lehet tölteni, valamint,
hogy otthon elkészítve családjukkal is tudják azokat játszani.
A játékok során megfigyeltük, hogy eleinte véletlenszerűen léptek, majd felhívtuk
a figyelmüket a taktikázásra. Lehetőséget adtunk a párcserére, hogy mindenki mindenkivel
kipróbálhassa magát. A nyert mérkőzések után smile kártyát kaptak. Örömmel töltötte el őket
a nyerés, de kihívásként élték meg a vesztést és visszavágóra hívták egymást.
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A foglakozás végén, ahogy szoktuk, megbeszéltük, hogy ki hogyan érezte magát,
megszámoltuk mennyi smile kártyát sikerült nyerniük. Örültünk annak, hogy jól érezték
magukat a gyerekek és máskor is szívesen jönnének a foglakozásainkra.
Minden foglalkozások végén megbeszéltük, hogy kinek mi tetszett a foglalkozáson,
miért érezte jól magát, és azt is, hogy mi nem tetszett és miért. Nagyon ügyesen meg tudták
fogalmazni a két kérdésre a gondolataikat, ami fejlett gondolkodásmódra, gazdag szókincsre
utal.
A játékok során fejlődött figyelmük, gondolkodásuk, logikájuk, térlátásuk, kudarctűrő
képességük, kitartásuk, megismerték a vízszintes, függőleges, átló fogalmát, megtanultak
taktikázni, fejlődött fair-play szellemük.
Azt tapasztaltuk, hogy szerettek járni, jól érezték magukat, mindig kíváncsian várták,
hogy milyen új játékkal ismerkedhetnek meg.

Derecske, 2022.június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozó műhelyek beszámolói:

TURBÓ CSIGÁK – UGRÓ LURKÓK
TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Aranyné Fogarasi Julianna
Nagy Éva
tehetségműhely-vezetők
Sport tehetségműhelyek:
A 2021/2022-es nevelési évben 16 mozogni szerető gyermek került be a Mese – Vár Óvoda
és Bölcsőde sport tehetséggondozó műhelyeibe: a Gézengúz, a Napsugár, a Pillangó,
a Tündér és a Csicsergő csoportokból.
A műhelyekbe való bekerülés: az óvodapedagógusok ajánlásával, a gyermekek érdeklődése,
s képességei alapján és szülők támogatásával történt.
A foglalkozások megtartását ősszel hátráltatta a változó mértékben megjelenő vírus, ám utána
nagyjából megszokott rendben folyt.
Szülői értekezletet:
Tehetségműhelyekben részt vevő gyermekek szülei részére tájékoztató szülői értekezletet
tartottunk 2021. október 14-én. Az érdeklődő szülőknek elmondtuk, hogy mi a célunk,
feladatunk, éves anyagunk, milyen felmérést végeztünk, mikor tartjuk a foglalkozásokat,
milyen felszerelést várunk el. Továbbá, hogy egyáltalán mit is jelent az ovi foci, milyen
szabályai vannak.
Felmérés:
- A gyermekek képességeit a tornateremben mértük fel készségfejlesztő játékokkal:
a kondicionáló képességek közül az erőlétüket függeszkedéssel, az állóképességüket
nyuszi ugrással, a gyorsaságukat 30 méteres futással,
- a koordinációs képességek közül pedig a téri tájékozódásukat „Találd meg a helyed”
játékkal, a reakciójukat „Tűz, víz, levegő” játékkal, a kinesztetikus differenciáló
képességüket célba dobással, az egyensúlyérzékelésüket felfordított tornapadon való
járással.
A felmérést a gyermekek érdeklődve várták, drukkoltak, szurkoltak egymásnak. Mindenki
megpróbálta a legjobb teljesítményt nyújtani. A felméréssel biztosítottuk a kis tehetségígéretek
számára a megfelelő előkészítést az erős és gyenge oldalak személyre szabott egyéni
fejlesztésére, úgy, hogy figyelembe vettük a gyermekek életkori sajátosságait, aktuális
fejlettségüket, sajátos igényüket.
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Csapatok erősségei, gyengeségei:
A felmérés kimutatta:
- a csapatok erősségeit: összerendezett mozgás, folyamatos érdeklődés, kíváncsiság,
szabályok betartása, jó labdaérzék, jó téri tájékozódás, ügyes eszközhasználat, kitartás.
- a csapatok gyengeségeit: kevés önbizalom, gyenge kudarctűrő képesség,
szakkifejezések megértése.
Csapatok erősítése:
A csapatokat, a csapatszellemet erősítettük a gyermekekben, hogy még jobban rögződjön
bennük, melyik csapathoz tartoznak: a csapatok logóját ábrázoló jelvényekkel, a tornaterem
falán elhelyezett csapatokhoz tartozó nagyméretű logókra felragasztott fényképeikkel
és a csatakiáltással.
2021/2022-es nevelési év:
A 2021/2022-es nevelési évben is folytattuk a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt
OTP Bank Bozsik - programban való részvételt. A Bozsik - Gyermek Egyesületi és Intézményi
Programban is részt vettünk. A tehetséggondozó műhelyek keretén belül pedig az ovi foci
alapjaival ismerkedünk meg, erre épült az éves tervünk is.
Célok a foglalkozásokon:
 megszerettetni a labdarúgást, játékos formában a mozgást;
 kiépíteni a sportághoz a kötődést, az önbizalmat;
 megismertetni játékon keresztül a technikai alapokat;
 kialakítani az alapvető mozgáskultúrát;
 segíteni a magyar labdarúgás utánpótlásbázisának szélesítését;
 biztosítani a rendszeres játéklehetőséget;
 elősegíteni az egészséges életmódra nevelés társadalmi céljai megvalósítását;
 érvényre juttatni a Fair Play szellemiséget.
Feladatok a foglalkozásokon:
 a gyermekek mozgásigényének kielégítése;
 a játékok bemutatása;
 a játékok és játékformák gyakori és változatos ismétlése;
 utánzó képesség fejlesztése;
 a gyermekekre jellemző nyelvezet használata;
 a labdaérzékelés fejlesztése;
 az állandó sikerélmény biztosítása;
 a dicséret, motiváció.
Ismerkedő játékok:
Csapataink tagjai mivel négy csoportból kerültek ki, ezért az első foglalkozást bemutatkozással,
ismerkedő játékokkal indítottuk.
Foglalkozások helyszíne:
A foglalkozásokat több helyszínen tartottuk: az óvoda tornatermében, az óvoda udvarán,
a Derecskei sporttelep kondi parkjában, Derecskei sporttelep sportpályán
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Foglalkozások menete:
1. Bemelegítést. különféle sporteszközökkel színesítettük, melyek a gyermekek ügyességét,
teljesítőképességét segítették (pl. sportlétra, bóják, egyensúlyozó korongok).
2. A technikai elemek elsajátításával a cselezést, a passzolást, a labdakezelést, a kapura lövést
gyakoroltuk, amelyek nagy koncentrációt, ügyességet igényeltek.
3. Mérkőzésekkel: a labdakezelésüket, labdatartásukat, labdabirtoklásukat tettük még
biztonságosabbá, melyeket nagyon kedveltek a gyermekek.
4. Levezetésként: különböző ügyességi játékokat játszottunk, mint pl. gólkiráky, bóják
összeszedése vagy mezek hajtogatása.
5. Értékelésként: a gyerekek is értékelték a foglalkozást, ahol elmondták melyik feladat tetszett
a legjobban, illetve melyik nem aznap számukra, valamint elhelyezték azt a képet (vidámszomorú labda) az értékelőtáblára, annak megfelelően, ahogy érezték magukat. Végezetül mi
is, mint műhelyvezetők értékeltük a gyermek hozzáállását, feladatvégzését, magatartását.
Dicséret, jutalmazás egyformán történt, s házi feladatként” adtuk aznapi foglalkozáson
tanultakat, hogy otthon is gyakorolják azokat.
Egyesületi Programok:
Ősszel és tavasszal a Gézengúz, valamint a Napsugár csoportból vettek részt a gyermekek
Hajdúszoboszlón a Bozsik Egyesületi Program körzeti tornáján.
Aktualitás
Aktualitásnak megfelelő foglalkozást is tartottunk. Ilyen volt például a Mikulás nap.
A sorversenyek keretén belül ügyességi játékokat játszottunk.
Télen lehetőségünk volt arra, hogy a szabadban is tartsunk foglalkozásokat. Kint hógolyóztunk,
szánkóztunk, hóembert építettünk. A közös élményt jelentő játékok nagyon szórakoztatóak
és izgalmasak voltak a gyermekek számára.
Csere-bere nap
A Turbó Csigák – Zöld Kaland tehetséggondozó műhely gyermekei betekintést nyertek egymás
tevékenységébe, amelynek nagy sikere volt.
Zárónap
A nevelési év utolsó foglalkozásán a csapat logójával ellátott tablóképet. tehetség útlevelet
osztottunk a gyermekeknek, hogy később is emlékezzenek az itt eltöltött időre
és csoporttársaikra.
Év végére azt tapasztaltuk, hogy a kitűzött célokat, feladatokat megvalósítottuk, mivel úgy
érezzük, hogy a gyermekek még jobban megszerették a mozgást, megismerték a labdarúgás
alapvető technikai elemeit, a sporton keresztül fejlődött az általános értelmi, szociális és testi
képességük, fizikai erőnlétük. A közösen átélt pozitív sikerélmények alakították a gyermekek
fejlődését, aktivitását, közösségformálását.

Derecske, 2022.június 15.
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5. számú melléklet: Tehetséggondozó műhelyek beszámolói:

„ZÖLD KALAND” TEHETSÉGMŰHELY
ÉVES BESZÁMOLÓJA
2021/2022.

Készítette: Szabóné Vass Márta
Varró Krisztina
tehetségműhelyműhely-vezetők
Pedagógiai Programunk egyik kiemelt területe a környezettudatos magatartás alakítása
és a fenntarthatóság pedagógiája. Óvodánkban tudatosan segítjük a „Zöld kaland
tehetségműhelybe járó gyermekek környezettudatos szemléletének formálását, magatartásának
alakulását, a gyermekekben rejlő adottságok kibontakoztatását.
Az óvodapedagógusok ajánlása által a csoportokból az ötödik életévét betöltött
gyermekeknek egy szempontsor alapján felmértük képességeit, kreativitását, motiváltságát.
A kapott eredmények alapján beválogattuk őket a csoportba.
Célunk, hogy elősegítsük a gyermekek szűkebb, tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való
kötődést segítő élménynyújtást, tapasztalatszerzést, kísérletezéseket. Célunk nem csupán
a gyermek ismeretanyagának bővítése, hanem képességeinek, szociális együttműködési
és társas készségének, kreativitásának, motiválhatóságának fejlesztése. A gyerekek számára
olyan kirándulásokat, túrákat, játékokat szervezünk, amelyek lehetőséget nyújtanak
az élményszerzésre, vizsgálódásokra, ok-okozati összefüggések felismertetésére.
A műhelyfoglalkozásokon fontos feladatunk, hogy új élményeket, tapasztalatokat
biztosítsunk, felkeltsük a gyermekek érdeklődését. Arra törekszünk, hogy minél változatosabb
módon, lazító programok beiktatásával, többféle megközelítésből tudjunk új ismereteket
nyújtani, megfigyeltetni. A műhelyben a tervszerű és tudatos fejlesztés hatására megvalósítjuk
a gyermekek sokoldalú fejlesztését, ismeretanyagának bővítését, szociális-, együttműködési-,
társas készségének, kreativitásának, motiválhatóságának fejlesztését.
Ahhoz, hogy a gyermekek készségei minél teljesebben kirajzolódjanak, szorosan
együttműködünk a családokkal.
Év eleji szülői értekezleten tájékoztatást kaptak céljainkról, feladatainkról, a foglalkozások
várható idejéről és a tervezett foglalkozásaink témájáról, kirándulásainkról.
Minden foglalkozást kapcsolatteremtő játékkal kezdünk.
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A nevelési év során tartott foglalkozásaink:
1. Ismerkedés a műhelyvezető óvodapedagógusokkal, és a más csoportból érkező
gyerekekkel. Beválogatás.
2. Látogatás a Lovas udvarra
3. Saját készítésű társasjátékokon keresztül a helyes-helytelen viselkedéssel, egészségesegészségtelen ételekkel való ismerkedés. Interaktív formában az energiatakarékosság
fontosságára való nevelés.
4. Halloween alkalmából tökfaragás, gyümölcssaláta készítés, majd a szerves anyagok
komposztálóba helyezése, az óvoda udvarának felgereblyézése.
5. Ismerkedés a bolygókkal, a Világűrrel a Turbó csigás gyerekekkel.
6. Cserebere nap a Turbó csigáknál
7. Újrahasznosítás- a hulladék nem szemét elvének alapján Karácsonyi ajándék
(Actimel hóember) készítés hulladék anyagokból.
8. Kísérletezések az udvaron. Víz-jég- hó.
9. Az ébredező természet
10. Látogatás az Agora élményközpontba
11. Látogatás a kertészetbe
12. Kirándulás a Nagyerdőre
13. Tehetség útlevelek átadása
Tapasztalataink szerint a gyerekek örömmel járnak a foglalkozásokra és kíváncsian várják
az újabb találkozást.

Derecske, 2022.június 15.
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6. számú melléklet: A „Derecskei Óvodás Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány
beszámoló

„Derecskei Óvodás Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány
Éves beszámolója
2021/2022.

Készítette: Nagyné Békési Rita
Kuratóriumi tag
2021. augusztusában óvodánk egyik kerítés szakaszára árnyékoló hálót vásároltunk 16.287.-ft
értékben. Erre azért volt szükség mivel ezen a szakaszon az örökzöld bokor kipusztult. Annak
újratelepítése folyamatban van, de amíg az megnő, addig a kiscsoportosok zavartalan
beszoktatása és a baleset megelőzés miatt volt szükség erre.
Szeptemberben megérkezett számlánkra az adók 1%-ból érkező felajánlás, melynek összege
591.619.-ft volt. Ez az összeg az előző évhez hasonlóan alakult, amit a vírushelyzetnek
tulajdonítunk.
A minden évben megrendezésre kerülő Őszi hét rendezvénysorozatot a hagyományoknak
megfelelően támogattuk. A 51.793.- Ft-ból a lebonyolításhoz és a jutalmazáshoz vásároltak
eszközöket a szervezők.
Ahhoz, hogy óvodásaink nyugodt, családias, biztonságot nyújtó, derűs légkörben
nevelkedhessenek, tölthessék mindennapjaikat, szükséges a csoportszobák dekorációs
anyaggal, eszközökkel való megújítása, melyre 32.830.-ft-ot biztosítottunk.
A januári szülői értekezletek a pandémiás helyzet miatt nem tarthattuk meg, ezért az előző
évhez hasonlóan minden csoport óvó nénije és az SZMK tagok a zárt facebook csoportjukon
keresztül, hívták fel a szülők figyelmét, hogy adóbevallásukban adójuk 1%-át ismét
Alapítványunknak ajánlják fel, előre is megköszönve támogatásukat.
Átutaltuk a könyvelőnknek a munkadíját, melynek összege 187.200.-ft volt.
Támogattuk az elballagott nagycsoportosok év végi kirándulását
mely hozzájárult, hogy maradandó élményekhez jussanak a gyerekek.

65.000.-

ft-al,

A bölcsisek búcsúajándékát 25.870.- ft összeggel támogattuk, melyből fejlesztő játékokat
vásároltak.
Idén már megtarthattuk óvodánkban a gyermeknapot, melyet alapítványunk szokott támogatni.
Ennek összege 52.045.-ft volt.

85

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

2021/2022-es nevelési év éves értékelése

Számlánkon, mely a Takarékszövetkezetben van, a májusi záróegyenleg alapján 613.102.-ft
van, összes lekötött betét 707.660.-ft.

Derecske, 2022.június 15.
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