
 

1 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

BESZÁMOLÓ 

SZENT ANTAL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

 

TISZASZIGETI - KÜBEKHÁZI- FERENCSZÁLLÁSI ÓVODA 

(telephelyek) 

 

MŰKÖDÉSÉRŐL, NEVELŐ – OKTATÓ  MUNKÁJÁRÓL 

 

2020/2021- es tanév 

 

Tiszasziget, 2021. Június 15.                                                             

                                                                                                        

                                                                        Babarczi Istvánné 

                                                                                                            Óvodavezető 

 

SZENT ANTAL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

            6756.Tiszasziget, Szabadság u. 3. 6755.      Tel.: (62) 253-804  

            6755.Kübekháza, Petőfi tér 44-45.              Tel.:(62) 254-636 

                                     6774.Ferencszállás, Iskola u.6.                      Tel.:(62) 279-942 

                               Email:   tiszaszigetiovoda@invitel.hu            

                                             kubekiovoda2015@gmail.com 

                                         ferencszallasikatolikusovi@gmail.com 

 

mailto:kubekiovoda2015@gmail.com
mailto:ferencszallasikatolikusovi@gmail.com


 

2 

 

Az óvodai tanévvégi beszámoló felépítése 

I. Helyzetelemzés 

I.1 Tárgyi feltételek 
 

I.2 Személyi feltételek 
 

I.2.1. Pedagógus álláshelyek száma 

 I.2.2. Pedagógusok száma  

 I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 

 I.2.4. Technikai dolgozók száma 

 I. 2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma 

I.3 Gyermekekre vonatkozó adatok 

 

I.3.1. Gyermeklétszám alakulása (év eleji, év végi) 

I.3.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

I.3.3.  Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási  

           zavarokkal küzdő tanulók száma 

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 

 

 II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében  és a vonatkozó intézkedési tervekben  
  foglaltak megvalósulása 
 II.1.2. Inkluzív pedagógia 

            II.1.3. Önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 II.1.4. Fenntarthatóság   és környezettudatos 

 II.1.5. A tanulás támogatása, a digitális technika intenzívebb felhasználás      

            II.1.6. Tehetséggondozás 



 

3 

 

            II.1.7. Gyermekvédelem 

             II.1.8. Óvodai sajátosság 

 
II.2. Kiemelkedő pedagógusi tevékenysége 

II.3. Az óvodavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzésnek a 
 tapasztalatai 

 
 II.3.1. Foglalkozáslátogatások száma és tapasztalatai 

 II.3.2. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv) 
 II.3.3. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 

      II.4. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 

III. Az intézmény kapcsolatrendszere 

III.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 
III.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 
III.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 
III.4. Gyermekjólét – és családsegítő szolgálat 
III.5. Hatóságok 
III.6. Más külső szervezetek 

IV. Szervezési feladatok 

IV.1. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 
IV.2. Óvodai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 

 

V. Pályázatok – Azok eredményessége 

VI. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

VII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos fontos történések, döntése 

 

 

 

 



 

4 

 

I. Helyzetelemzés 
                 I.1. Tárgyi feltételek 

TISZASZIGET 

Az óvoda épületei, a foglalkoztató termek, a kiszolgáló helyiségek és az udvar kialakítása, 
felszereltsége – továbbra is - az előírásoknak megfelelnek, mind nagyság, mind berendezés 
tekintetében.  
Tornaterem használata az iskola tornatermében megoldott. 

A játszó  udvar felújítása, állagmegóvása a legfontosabb feladataink egyike. 
Ismét pályázatot adott be önkormányzatunk ütéscsillapító talajra, talajcserére, füvesítésre, 
új kerítésre, egyéb   kerti berendezésekre, a szobor körüli medence újra betonozására,  járda 
felújításra, melynek   elbírálása folyamatban van.   
Ennek ellenére néhány udvari játék komplexum – mely  tönkrement az évek során - fel lett 
újítva, le lett festve. A kerti padok fa részei elkorhadtak, ezek javítása is folyamatosan 
történik. 

A homokozókban a homokot kicseréltük.  A  fakeret cseréje a másik homokozóban is 
aktuálissá vált. 

   IKT eszközök beszerzése, készletünk bővítése folyamatos. A bluetooth hangfalak a   

   csoportokban, ill.  a   plazma TV nagy segítséget jelentenek az innovatív oktató- nevelő     

  munkánkban.   

A Bozsik programban  való részvételünkért tornaeszközöket kapunk, vásárlása folyamatban 
van. 

 

KÜBEKHÁZA 

Évek óta fennálló állapot :   

Az óvoda működéséhez szükséges alapvető feltételek megvannak, de az előírásoknak 
részben felelnek meg.  

Minden „fórumon”  jeleztem  a helyiséghiányból adódó nehézségeket. 

Javaslatokat tettem a  megoldásokra, de :  

Kübekháza Község önkormányzata BÖLCSŐDE építésével látja megoldottnak a fennálló 
helyzet megoldását. 

A bölcsőde épületében tervezve van néhány – talán közös ? -  helyiség kialakítása : 

felnőtt öltöző, vezetői iroda, óvónői szoba, elkülönítő, eszköztároló, fejlesztő-logopédiai   
szoba, só szoba. 

Ezzel sajnos nincs megoldva a legfontosabb !              
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Az óvoda egy kis mosdóhelyiséggel,  egy szűk  folyosóval,  egy vegyes használatú  tálaló 
helyiséggel rendelkezik.  

A felsorolt helyiségek hiánya továbbra is nagymértékben nehezíti gondozó, nevelő, –oktató 
munkánkat (szűk folyosó - öltözködés, korlátozott mosdóhasználat- gondozási feladatok 
ellátása, étkezés - negyed órás csúszások, egyéb higiéniai körülmények). Esetenként még az 
ésszerű átszervezés, fokozatos feladatellátás sem oldja meg a problémát. 

Nagyobb eszköztárolásra sincs lehetőség. /Ágyak, udvari játékok, textíliák, mosószerek, stb./ 

Tornaterem használata az iskolában megoldott. 

A tálalókonyha elavult , bútorait nem lehet felújítani, még festéssel sem. 

Az udvaron a fa  beépített játékeszközöket ismét lefestettük, ahol szükséges volt 
megjavítottuk.  

A Szülők Közössége által szervezett jótékonysági bál bevételét továbbra is később kívánják 
felhasználni.  

A Bozsik program keretén belül különböző sportszerek igénylésére volt lehetőség.  

Szakmai könyvállományunk fejlesztése folyamatos és igényes, mely a pedagógiai munka 
színvonalát emeli.  

Költségvetésből konstrukciós ,- társasjátékokat, babakonyhai eszközöket,  vásároltunk. 

Egyéb felajánlások a szülők és a település lakói részéről: udvari játékok, közlekedési 
eszközök, ismeretterjesztő és mese könyvek, DVD-k. 

Az IKT eszköz készlet bővítése,  vásárlása továbbra is cél. 

Óvodánk udvarának átalakítása , füvesítése, játszóudvar átrendezés továbbra is  
megoldásra vár,  de a tervezett építkezés miatt erre még várnunk kell.  

 

FERENCSZÁLLÁS 

Az óvoda épülete, berendezése az előírásoknak megfelelő, sőt egyik legjobban felszerelt 
intézményünk. A rendelkezésünkre álló tárgyi eszközök kiválóak, eszközkészletük minden 
területen gazdag, mely biztosítja a zavartalan működést, az óvodapedagógusok színvonalas  
oktató,- nevelő munkáját.  

IKT eszközök bővítésére, az adminisztrációs feladatok ellátására az irodai informatikai 
rendszer karbantartására és fejlesztésére lenne szükség a közeljövőben.  

Az  udvaron változatos kerti játékok, bútorok, mászó komplexumok  teszik színessé 
gyermekeink mindennapjait.  

Tervünk ivókút és párakapu kialakítása, mely nem jelent nagy gondot, könnyen megoldható 
a víz átvezetése a közelben lévő játszótérről. 
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MINDHÁROM  INTÉZMÉNYBEN 

Az óvónők a csoportszobában és a folyosón is az esztétikus környezet folyamatos alakításával 
törekedtek az otthonosság megteremtésére.  
A „ kényszerszünet” alatt  a kisebb és sürgős javítási, felújítási munkálatokat folyamatosan, 
aktualitásoknak megfelelően költségvetésből el tudtuk végeztetni. 

A fertőtlenítési, nagytakarítási munkálatokra kiemelt figyelmet fordítunk. 

A nyári időszakban, a takarítási szünetben az ügyeletet megszerveztük.  

Jelenleg várjuk az Önkormányzatok részéről a tájékoztatást a várható munkálatok 
megkezdéséről és az ezekkel kapcsolatos tennivalókról. 

Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, keressük a szponzorokat,  a  
költségvetés tudatos, átgondolt  felhasználására törekszünk.  

 

1.2. Személyi feltételek 
 

         I.2.1.  Pedagógus álláshelyek száma 

              Tiszasziget 

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó  Záró  

Óvodapedagógus 

 

6 6 6 

              Kübekháza 

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó  Záró  

Óvodapedagógus 

 

4,5 4,5 4,5 

            

              Ferencszállás 

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó  Záró  

Óvodapedagógus 

 

2 2 2 
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1.2.2. Pedagógusok száma 
              

              Tiszasziget 

Munkakör Nyitó 
létszám (fő) 

Záró 

létszám (fő) 

Óvodapedagógus 

 

6 6 

 
              Kübekháza 

Munkakör Nyitó 
létszám (fő) 

Záró 

létszám (fő) 

Óvodapedagógus 

 

4,5  4  óvodapedagógus 

 1 pedagógiai       

    asszisztens 

            

            Ferencszállás 

Munkakör Nyitó 

létszám (fő)  

Záró 

létszám(fő)  

Óvodapedagógus 

 

2 2 

 

TISZASZIGETEN ÉS KÜBEKHÁZÁN  
Három osztott korcsoportban végeztük a nevelő,- oktató munkát.   

A délután folyamán : 

Tiszaszigeten szinte minden szülő igényelte az egész napos óvodai ellátást, legtöbbször 
három csoportban altattunk. 

Kübekházán emelkedett a délutáni óvodai igénylések száma, ezért két összevont csoporttal 
működtünk, természetesen az előírásoknak megfelelően. 

 

FERENCSZÁLLÁSON 

Egy vegyes csoporttal működtünk. 
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I.2.3. Tanév közbeni fluktuáció és okai 

   
Óvodapedagógusok  körében történő változások: 

TISZASZIGET 

Intézményünkben az óvodapedagógusok  körében nem volt változás.  
 

KÜBEKHÁZA 

 A tanév elején egy fő félállású nyugdíjas óvodapedagógus – a járványhelyzet miatt 

 felmondott, helyette egy fő harmadéves óvodapedagógus hallgatót alkalmaztunk 

 -pedagógiai asszisztens munkakörben - , aki  segítette a délutáni nevelőmunkát.  

(Jelenleg Ő végzős óvodapedagógus hallgató Szegedi Tudományegyetemen.) 
 

FERENCSZÁLLÁS 

Az óvodapedagógusok  körében nem volt változás.  
 

Technikai dolgozók körében történő változások: 

TISZASZIGET 

1 fő dajka huzamosabb ideje, november óta  táppénzes állományban van, - helyettesítésére 
egy gyakorlott – több végzettséggel rendelkező – dajkát sikerült alkalmazni. Sajnos csak 
augusztus hónap végéig vállalta a munkakör betöltését. 

 

1 fő dajka  - január hónapban – családi  okok miatt ment el , szerződése megszűnt.  Helyette 
új dajka felvételére került sor, akinek gondozónői végzettsége van. Zökkenőmentes volt a 
beilleszkedése. 

KÜBEKHÁZA   

Tanév végén 1 fő dajka betegség miatt hosszabb ideig táppénzes állományba került, 
helyettesítése nem okoz gondot a nyár folyamán, a pedagógiai asszisztens ezen a téren aktív 
segítő.     

FERENCSZÁLLÁS 

Egy fő dajka tanév végén táppénzes állományba került. Helyettesítését átmenetileg 
intézményen belüli átcsoportosítással oldottuk meg, majd új dolgozó felvételével. / Két 
hónap után visszajött a kolléganő, sajnos a babavárás nem sikerült, megszakadt a 
terhessége./ 
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I.2.4. Technikai dolgozók száma  
     

 Tiszasziget 

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó 
létszám (fő) 

Záró 
létszám (fő) 

Dajka 3 3 3 

               

 Kübekháza 

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó 
létszám (fő) 

Záró 
Létszám  (fő) 

Dajka 3 3 3 

 

Ferencszállás   

Munkakör Álláshelyek 
száma 

(státusz) 

Nyitó 
létszám (fő) 

Záró 
létszám(fő) 

Dajka 1 1 1 

 

Sajnos az elmúlt tanév kedvezőtlen tapasztalata és a megnövekedett gyermeklétszám  
indokolná egy dajka felvételét - akinek lenne pedagógiai asszisztens végzettsége is-, aki ha 
hiányzik egy óvodapedagógus a délutáni óvodapedagógusi munkát el tudná végezni. 

Mindhárom intézményben 1 fő óvodai adminisztrátor – napi 6 órában, közös alkalmazásban  
dolgozik. Sajnos az utazás miatt több esetben kevés idő jut az érdemi munkára. 

Szeretnénk kérni – amennyiben lehetséges – 8 órás munkakör engedélyezését.  

Karbantartói, udvargondozási feladatokat 1-1 fő látja el  közösen az iskolával . 

Ferencszállásra  Kübekházáról jár át a karbantartó, amikor a munkálatok összegyűlnek. 

 

I.2.4.1. Oktatást segítő munkakörben dolgozók száma  
 

TISZASZIGET ÉS KÜBEKHÁZA  
                                   1   fő   logopédus 

                                                1   fő   fejlesztő pedagógus 
                                                1   fő   néptánc oktató 
                                                1   fő   hitoktató 
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FERENCSZÁLLÁS 
                                                     1   fő   logopédus 
                                                1   fő   fejlesztő pedagógus  (saját dolgozó) 
                                                1   fő   hitoktató (plébános) 
 
 
MINDHÁROM KÖZSÉGBEN  
                                                 1 fő  szociális segítő ( személye ugyanaz) 
 
 

I.3. Gyermekekre vonatkozó adatok 
 

I.3.1. Gyermeklétszám alakulása (év eleji, év végi) 
 

              Tiszasziget 

Évfolyamcsoport Csoportok száma  Nyitó létszám (fő) Záró létszám 
(fő) 

Kiscsoport 1                17                   18 

Középső csoport 1                19             19 

Nagycsoport                    1                17             18 

Összesen 3 53           55 
 

/Tanév közben  négy új gyermek jött óvodánkba, két gyermek elment :  1 kisgyermek 
költözés miatt, egy egyéb családi ok miatt másik óvodába ment./   

 

Kübekháza 

Évfolyamcsoport Csoportok száma  Nyitó létszám (fő) Záró létszám 
(fő) 

Kiscsoport 1 13 16 

Középső csoport 1 18 18 

Nagycsoport 1 21 21 

Összesen 3 52 55 
 

/Tanév közben  három  kisgyermek jött óvodánkba. / 
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Ferencszállás 

Évfolyamcsoport Csoportok száma  Nyitó létszám (fő) Záró létszám 
(fő) 

Vegyes csoport 1 13 13 

 

/Tanév közben egy  új gyermek jött óvodánkba, egy kisgyermek költözés miatt másik 
óvodába ment./   

I.3.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 

                                                         

  

HH 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek 

HHH 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 

TISZASZIGET 1- 1- 1  =   3 fő 1- 0- 1 = 2 fő 

KÜBEKHÁZA 0- 1 -2  =   3 fő               0- 1 - 1 = 2 fő 

FERENCSZÁLLÁS 1 fő 0 

 

A törvényi szigorítások miatt változott a 2 H-s, ill. a  3H-s  gyermekek elbírálása, besorolása. 
Intézményeinkben továbbra is  sokkal több a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek, mint 
akik a kritériumoknak „ megfelelnek”, határozattal rendelkeznek. 

Veszélyeztetett környezetben élő gyermeket községeinkben nem tartunk számon. 

  

I.3.3. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő 
tanulók száma 

 

 

TISZASZIGET 

 

                      SNI 

Sajátos nevelési  igényű 
gyermekek száma 

BTM-N 

Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 

küzdő gyermekek száma 

Kiscsoport 0 0 

Középső csoport 1 0 

Nagycsoport 0 5 

Összesen: 1 5 
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Tiszaszigeten 4 gyermeket irányítottunk – május hónapban – kontroll vizsgálatra a Csongrád 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz - a vizsgálatokat folyamatosan végzik.         

        

 

KÜBEKHÁZA 

 

SNI 

Sajátos nevelési  igényű 
gyermekek száma 

 

BTM-N 

Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 

küzdő gyermekek száma 

Kiscsoport 0 0 

Középső csoport 4 0 

Nagycsoport 1 1 

Összesen: 5 1 

  

Kübekházán  1  gyermek   rendkívüli felülvizsgálatát kezdeményeztük – beilleszkedési , 
magatartási problémái súlyosbodtak. Jelenleg pszichiátriai kezelésben részesül. 
Két gyermeket javasoltunk szakértői bizottság vizsgálatára. 
 

 

 

FERENCSZÁLLÁS 

 

 

SNI 

Sajátos nevelési  igényű 
gyermekek száma 

 

 

BTM-N 

Beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 

küzdő gyermekek száma 

Vegyes csoport 0 1 

 

Ferencszálláson  1  gyermek – soros-   felülvizsgálatát kezdeményeztük . 
Egy  gyermeket javasoltunk szakértői bizottság vizsgálatára. 
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II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

     II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása  

             II.1.1.  Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben  
                                  foglaltak megvalósulása 
 

MINDHÁROM  INTÉZMÉNY 

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK minisztere 2021. március 08-tól rendkívüli szünetet rendelt 
el a koronavírus miatt az óvodákban. Intézményünk ügyeleti munkarendben tartott 
nyitva 2021. április 16-ig. Így a járvány miatt intézményünkben sajnos több program is 
elmaradt, ill. nem az eredetileg tervezett formában valósult meg.  

Pedagógiai Programunkból és az Éves munkatervünkből adódó célokat, kiemelt feladatokat a 
hit alapjainak megteremtésével, ehhez kapcsolódó innovatív pedagógiai törekvésekkel, a 
keresztény értékek közvetítésével összhangban   részben valósítottuk meg. 

A nevelési év során törekedtünk nevelőmunkánk színvonalának növelésére és annak 
elősegítésére, hogy minden ránk bízott kisgyermek magas színvonalú gondozásban, 
nevelésben és oktatásban részesüljön. Mindvégig szem előtt tartottuk, hogy a változatos 
tevékenységek és a szervezett tanulási képességek, foglalkozások játékból kiindulva és 
játékosan valósuljanak meg, ügyelve az egyéni sajátosságokra, az eltérő fejlődési ütemre. 
A gyermekek fejlődését – Óvodai fejlődési naplóban - nyomon követtük, az egyéni 
fejlesztésükről összetett módon egész tanévben gondoskodtunk. 
A felzárkóztatást komplex módon a - speciális szükségletek korai felismerésével - a 
csoportvezető óvónők, fejlesztő pedagógus, logopédus összehangolt, egymásra épülő 
munkájával végeztük. 

 

 II.1.2.   Inkluzív pedagógia 

A nemzeti, - etnikai kisebbséghez tartozó és a sérült gyermekek másságának, 
különbözőségének, kultúrájának elfogadása, együttnevelése, szocializációja, egyéni 
képességeinek fejlesztése, felzárkóztatása kiemelt feladatunk volt a tanév során. 

A másság elfogadásáról többször beszélgettünk a  többi gyerekekkel és próbáltuk a 
személyes példamutatással ezt velük elfogadtatni. Fontosnak tartjuk a szociális befogadás 
segítését, az együttnevelés elfogadó gyakorlatát, a türelmet,  az empatikus érzékenységet. 

Óvodánk alapító okiratában szerepel az SNI és BTM N-es gyermekek integrált óvodai 
nevelése, ezért kiemelten kell kezelnünk ezt a feladatot is. Egyre növekszik ezen gyermekek 
száma, néhány közülük még autisztikus tüneteket is produkált. Óvodapedagógusainknak 
nem könnyű feladat volt, ezeket a gyermekeket a többiekkel elfogadtatni, valamint a 
gyermekek differenciálását megoldani, úgy, hogy egyik fél se sérüljön. Nagyon fontos, hogy a 
csoportban dolgozók (óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens) egyformán 
gondolkodjanak az eltérő fejlődésű gyermekek integrációs gyakorlatáról.  
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Mivel az óvoda a különböző fejlettségű gyerekek együttnevelésének természetes színtere, jó 
lehetőséget ad a sajátos nevelési igényű, különböző életkorú gyerekek inkluzív nevelésére. 
Az eltérő fejlődésű gyermekek külön fejlesztéséről, részképességbeli elmaradásuk minél 
magasabb szintre való emeléséről a fejlesztőpedagógus gondoskodott. Az érintett 
gyermekek befogadásáért, beilleszkedéséért, és az eltérő fejlődésű gyermekek egymástól 
való tanulásáért a csoportvezető óvodapedagógus felelt. Az ő közös munkájuk meghozta a 
nevelési év végére elvárt eredményt. 
A társadalmi, ill. környezeti inklúzióhoz fontos, hogy a gyerekek – a következő generáció 
felnőttjei – számára kiskortól természetes legyen a különbözőség elfogadása. Éppen ezért 
kulcsfontosságú szerep jut az óvodának, hogy nyitottságunkkal és korszerű pedagógiánkkal 
ebben a szellemben neveljük a gyerekeket. 
 
 

               II.1.3.   Önismeret és társas kultúra fejlesztése 

Nevelőmunkánk során számtalan lehetőség adódik a szociális kompetencia fejlesztésére, az 
érzékenyítésre, az empátia megtanulására mások irányába. Ezeket a helyzeteket kihasználva 
éltünk a pedagógiai módszerek adta lehetőségekkel. Fejlesztettük önismeretüket azzal is, 
hogy megpróbáltuk saját munkájukat értékelni,  véleményt alkotni egy-egy tevékenységről, 
foglalkozás során elkészült munkákról, vagy a játékos polcok kinézetéről… stb. Ilyenkor teret 
kapott önkifejezésük, önmegvalósításuk és ezáltal alakult én-képük. 

A szocializáció során közvetítettük a gyerekek felé a társadalom normáit és értékeit. A 
személyiségük alakításával igyekeztünk eljuttatni azokhoz a sajátos érzés- és 
viselkedésmódokhoz, amelyekkel a változatos körülményekre tudnak reagálni. 

A pozitív  megerősítésnek (jutalmazás, dicséret) óriási szerepe van a viselkedés 
befolyásolásában. A tárgyi és a szociális jutalmazás, illetve a büntetés közül a szociális 
megerősítés a leghatékonyabb. Ennek használata azonban önmagában nem elegendő, de 
fontos összetevője a készségfejlesztésnek. 
 
Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az 
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: 
önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) 
fejlődését, szokás és normarendszerének megalapozását. Ezért óvodai nevelésünkben 
központi helyet kapott az udvarias magatartásra való nevelés, az együttélési normák 
elsajátíttatása. Óvodába lépés első pillanatától fontos, hogy helyes példával elöl járva, a 
köszönés, és fogadására tanítjuk a gyerekeket.  

Célunk, hogy olyan személyiségjegyei alakuljanak ki, amely képessé teszi az 
együttműködésre, másokhoz való alkalmazkodásra. 

 

 II.1.4.   Fenntarthatóság   és környezettudatos 

Óvodáink /Tiszasziget, Kübekháza/ elnyerték a ZÖLD ÓVODA címet /Ferencszállás pályázata 
folyamatban van/ így még fontosabb és létjogosultabb a fenntarthatóság és a 
környezetvédelem, környezettudatosság témaköre. 
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A tanulási folyamat megalapozása a felfedezéses tanulás, a problémamegoldás, az 
élményközpontú tanulási helyzetek megteremtésével valósult meg. A szűkebb és tágabb 
környezetünk megismerése, a természeti jelenségek felfedezése mellett a környezetünkben 
lévő folyók és vizek élővilágának megismertetése, védelme is kiemelt téma volt év közben. A 
vegyszermentes étkezés és a heti egyszeri gyümölcsnap bevezetése  (többszöri gyümölcs,- 
zöldség fogyasztás), vitaminsaláta, savanyítás és befőtt készítés is szerepelt a megvalósított 
feladatok között. 

Környezettudatos magatartásra, a környezetükért felelős életvitelre próbáltuk nevelni a 
gyermekeket. 

Néphagyományőrző óvodaként nagyon fontosnak tartjuk, hogy az öröklött értékeinket a 
gyermekekkel megismertessük, a régi szokásokat tovább örökítsük.  

A „Jeles napok” tevékeny megélésével olyan örökérvényű értékeket kívántunk közvetíteni, 
mely által a gyermekek kellő információkat gyűjthettek a környezetükről, a körülöttük lévő 
élővilágról, azok szépségéről és védelméről. A környezettudatos magatartás, életmód 
alapjait tapasztalati úton sajátíthatták el. 
A takarékosság elvével igyekeztünk a gyerekeket megismertetni és az óvodában be is 
tartatni (spóroljuk a vízzel, folyékony szappannal, világítással). 
Mindhárom óvoda, minden csoportja rendelkezik élősarkokkal, ahová becsempésztük a 
természet kicsiny kincseit. Hetente, a szülők támogatásával, gyümölccsel, zöldséggel és 
egyéb magvakkal, termésekkel tudtuk feltölteni.  
Szintén minden csoportszobában található akvárium, terrárium. Így a gyermekek 
megtanulhatták a halak, teknősök, óriás csiga gondozását. 
Tavasszal megfigyelhették a növények fejlődését (csírázás, hajtatás, virágzás). 
A környezeti nevelés nem korlátozódott a csoportszobán belüli foglalkozásokra. A 
nagycsoportosok a veteményeskert gondozásában is részt vettek (vetettek, ültettek, 
kapáltak, betakarítottak). A gyermekek aktívan részt vettek elemi környezetvédelmi 
tevékenységekben pl. óvoda udvarának tisztán tartása, lehullott levelek összegereblyézése, 
téli madáretetés- és védelem, élőlények gondozása, szelektív hulladékgyűjtés stb. 
A gyerekek számára a legmarandóbb értékközvetítés a saját tapasztalás és egyéni 
erőfeszítés, erre alapozva kezdtünk el kertészkedni, ami kézzelfoghatóvá teszi számukra, a 
környezeti értékeket, a fejlődés és fenntarthatóság fontosságát. Megtapasztalhatják a saját 
munka értékét, és a szorgalmuk gyümölcsét. 

Az óvodán kívüli élményszerű tapasztalatszerzés (Vadaspark, Füvészkert, szegedi piac) a 
korona vírus járvány miatt sajnos ebben az évben elmaradt. 
Óvodáinkban törekszünk arra, hogy, a település adta lehetőségeket maximálisan 
kihasználjuk, és beépítsük a mindennapi környezettudatos életünkbe. Aktívan vesznek részt 
a gyerekek a papírgyűjtésben, hiszen így szeretnénk tudatosítani, hogy sokféle anyag újra 
hasznosítható.  
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 II.1.5.   A tanulás támogatása, a digitális technika intenzívebb felhasználás     

IKT eszközök mindennapi életünk szerves részévé váltak, az óvodai nevelésbe történő 
integrációjának támogatói a koragyermekkori években történő eszközhasználatnak a későbbi 
tanulásban, a képességek fejlődésében, fejlesztésében betöltött pozitív szerepét 
hangsúlyozzák. 
A tanév során egyre több alkalommal vettük igénybe az IKT eszközök adta gazdagító és 
támogató lehetőséget. Gyermekeink játékos formában sajátíthatják el az IKT eszközök 
használatát, az információs kor kihívásaira adható válaszokat. Több ismeretterjesztésen 
alapuló rövid mesét néztünk meg, év közben laptopon a fenntarthatóság jegyében, vagy 
kedvenc dalainkat is hallgattuk CD játszó segítségével, de volt olyan kolléganő is, aki készített 
nekik powerpoint bemutatót is a csoport téli élményeiről. A következő évtől mindenkinek  
segítségére lehetnek majd az online eszközök a fejlesztőjátékok használatában is. A jövőben 
esetlegesen lehetne használni a tevékenységek és foglalkozások tervezésénél is. 
/Munkaközösségi foglalkozás egyik témája ez lenne./ 

Sajnos ezek az eszközök nem állnak kellő mennyiségben és minőségben a gyermekek, de 
még az óvodapedagógusok rendelkezésére sem. IKT eszközeink (TV, tablet, projektor 
hanghordozók) fejlesztése lenne szükséges ahhoz, hogy még jobban – még többet ismeretet 
tudjunk nyújtani a gyermekeinknek 
 
A leggyakrabban használt eszköz a telefonok mellett a hordozható magnó, minden 
csoportnak van sajátja. Mozgásos/ táncos tevékenységhez , zenés szabadidős és tervezett 
foglakozásokon jól használható , kiváló „segítséget” nyújt a bluetooth hangfalak használata. 
Ebben az évben kedvenc eszköz lett a diavetítő, rohanó világunkban egy kis lassításra, a múlt 
értékeinek bemutatására adott lehetőséget. 
Az óvodapedagógusok az interneten lévő információkból maguknak gyűjtik a felhasználandó 
anyagokat, így bővítve módszertárukat, hogy képesek legyenek megfelelni az egyre növekvő 
és változó elvárásoknak. 
A szülőkkel történő online kapcsolattartás nem megfelelően működik, ezért ezt a jövőben 
átgondoltan szabályozni kell./Javaslatok már érkeztek./ 
 

             II.1.6.   Tehetséggondozás  

Az óvodások esetében is megállapíthatjuk a tehetség-ígéreteket és segíthetjük 
fejlesztésüket, de mivel nem minden területen mutatkozik meg ilyen korai időszakban a 
tehetség, így a minden gyermekre irányuló alapozó, megfelelő értelmi-érzelmi- erkölcsi 
fejlődést biztosítjuk újszerű módszerekkel és egyéni fejlesztő technikákkal. 

Az óvodai tehetséggondozás a tehetségígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés 
egyénre szabott módjaival folytatódik. Az óvoda feladata hogy teremtse meg az alkotó 
szabadság, a merészség légkörét. 

Az átlagosnál jobb képességű gyermekeknél az egyéni képesség és készségfejlesztést, 
tehetséggondozást, kreativitást - differenciáltan, kétszintű tervezéssel és megvalósítással 
kell a jövőben még tudatosabban  megvalósítani. / Kevés ezen gyermekek száma./ 
Óvodánkban a tehetséges gyermekek fejlesztése leginkább az óvodai csoportban történt.  
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Tiszaszigeten - pandémia  miatt- angol foglalkozásra, néptáncra volt lehetőség, mert csak ezt 
tudtuk megvalósítani az óvoda épületén belül. Az ovi-foci a tavasz folyamán szünetelt.  

Kübekházán az ovi-foci és a néptánc beindítására nem volt lehetőség, mert nem találtunk 
szakembert, aki ezt vállalta volna.  

Ferencszálláson a kis létszám nem tett lehetővé semmilyen külön foglalkozás szervezését. 

Viszonylag kevés az a gyerek, akinek a tehetsége korán megnyilatkozik (kiválóan rajzol, 
énekel, számol fejben stb.), de a tehetség – ígéretek felfedezése és fejlesztése igazi kihívás az 
óvodapedagógus számára. Az óvodai csoportban a tehetségfejlesztés a mindennapi 
cselekvéses helyzetekbe van beépítve, a gyerekek szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-
e a felkínált tevékenységben. Ezek a helyzetek nyitottak, bármikor bárki bekapcsolódhat vagy 
kiléphet a tevékenységből. Természetesen ezek a foglalkozások is játékosak. Ez hozzájárul az 
óvodás gyermek személyiségének alakulásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, 
támogató környezet és az óvónő nyitott kreatív személyisége is segít. 

 

               II.1.7.   Gyermekvédelem 

A hátrányos helyzetű-, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését az inkluzív- és integrált 
módon - a kompetencia alapú nevelést támogató szemlélet változásait meghatározó elvek 
alapján végeztük. 

A személyre szabott pedagógiai megközelítések, fejlesztések alkalmával, próbáltuk javítani a 
gyermekek beiskolázási esélyeit. A gyermekek mérése/DIFER/, értékelése jó kiindulópontot 
nyújtottak a csoporton belüli fejlesztési munkához, az egyéni fejlődési szintek 
koordinálásához. 
Tapasztalatunk, hogy az utóbbi időben megnövekedett a magatartás és viselkedés zavaros 
gyermekek száma. Családlátogatások és fogadóórák alkalmával igyekeztünk megismerni a 
gyermekek családi hátterét, ezáltal megérteni a gyermekek (agresszív, visszahúzódó) 
megnyilvánulásait.  

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer megfelelő működtetésében minden intézményi 
dolgozó hatékonyan részt vett. 

A szakmaközi megbeszélések elmaradtak. Kapcsolatunk az éves gyermekvédelmi beszámoló 
elkészítésével ki is merült. A beszámolót Nacsa Tamás igazgató úr online értekezleten 
ismertette. 
Kübekházán a családsegítő személyében változás történt, sajnos a bemutatkozáson kívül 
nem találkoztunk vele. Egy alkalommal telefonon történt ügyintézésünk során sem volt 
együttműködő. 
Óvodáink gyermekvédelmi felelőse elkészítette az éves munkatervet, végezte a folyamatos 
dokumentációt, valamint figyelemmel kísérte a HH és HHH gyermekeket. 
Óvodánkban minden dolgozónak feladata a gyermekek segítése, védelme. Az ő munkájukat 
koordinálja és segíti a gyermekvédelmi felelős.  
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Feladataink ellátásához elengedhetetlen, hogy a szülőkkel, családokkal jó kapcsolatot 
ápoljunk, ennek fórumai a mindennapi találkozások, a szülői értekezletek, fogadóórák és a 
közösen szervezett programok, csoportdélutánok, kezdeményezések./ Igaz idén a vírus 
helyzet minden ilyen jellegű dolgot felül írt, de az információáramlást segítik a 
hirdetőtáblákra kihelyezett ismertetők, programajánlók, az internetes zárt csoportokban 
történő kapcsolattartás, amely jó lehetőséget biztosít a szülőknek, a csoportok mindennapi  
életébe való betekintéséhez. Lehetőségeink és igény szerint előadásokat, fórumok 
szervezünk a szülők részére – együttműködve a szociális segítő szakemberrel (pl: védőnői, 
gyermekorvosi, logopédiai, szociális segítő). A családok támogatása, a családi nevelés 
kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik. Azoknál a családoknál, akik szociálisan 
hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, 
szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek. 

   

             II.1.8.   Óvodai sajátosság 

Katolikus óvodánkban feladatunk- a gyermek életkori sajátosságához igazodó- a keresztény 
értékrend kialakítása, az erkölcsi értékek ismerete és elfogadása, belső értékként való 
megélése, közvetítése, a hit mélyítése. 

Szociális kompetencia fejlesztése : segítő életmódra nevelés, érzelmi,  erkölcsi és 
értékorientált közösségfejlesztés. 

A veszélyhelyzet ideje alatt igyekeztünk a kapcsolatot fenntartani a családokkal.  

Az óvoda újranyitása után kiemelt figyelmet fordítottunk az érintkezés szabályainak 
betartásával a szülőkkel történő kommunikációra, valamint a gyermekcsoportok ismételt 
„összekovácsolására”. 
 
A gyerekek heti egy alkalommal, az óvodában koruknak megfelelő szinten, hitoktatáson 
vettek részt. A korona vírus miatt a templomi eseményeket sem lehetett megtartani. 
 
A bemutató foglakozások látogatása az óvodák között elmaradt, csak az évzáró értekezlet 
megtartására nyílt lehetőség, amelynek helyszíne Ferencszállás volt. 
A óvodai dolgozók egymás közötti látogatásával lehetőség nyílik a jógyakorlatok 
bemutatására, átadására, átvételére, szakmai megbeszélésekre. 
 
Néphagyományőrző Óvodák Egyesülete által küldött linkek lehetővé tették, hogy virtuálisan 
ugyan, de betekintést nyerjünk , ill. kapcsolatot tudjunk tartani más néphagyományőrző 
óvodákkal, határon innen és túl. 

Nagy hangsúlyt kap a településeinken az értékteremtő hagyományőrző, népművészet 
szeretete.  

Ferencszálláson speciális probléma a dajkai létszám hiánya. Probléma, ha szabadságon van 
vagy beteg, mert ilyenkor az óvodapedagógusnak az összes technikai feladatot is el kell látni 
/takarítás, mosogatás, mosás, fertőtlenítés, reggeli-uzsonna készítés, udvarrendezés, egyéb/. 
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Nehézséget okoz, ha a 2 fő óvónő közül egyik kiesik, mert így egész napossá válik a másik 
óvónő – vannak olyan időszakok, amikor egyedül marad a gyermekekkel. 

Ezen helyzetek megoldása, sok szervezést, és kitartást kíván a kollégáktól. 

 

II.2.  Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 
 

TISZASZIGET 

Kiemelkedő szervezőkészséggel rendelkezik a kollektíva:  

Intézményünkben - házon belül- egyre több közös, színvonalas programot szerveztünk az 
elmúlt tanévben is: kutyaterápiás foglalkozás, projektoktatásba,- témanapokba,- ünnepekbe 
való bevonás ( Márton napi rendezvény, adventi kézműves programok, farsangi álarcok 
készítése, majális, arcfestés) 

Van, aki nagy tapasztalatával támogatja a közösséget. 

A falunapra a  színes kavalkád , arcfestés, csillám tetoválás előkészületei megtörténtek. 

 

KÜBEKHÁZA 

Pedagógus közösségükben mindenki jeleskedik valamely területen. Kinek a kézügyessége 
kiemelkedő (arcfestés, dekorációk készítése), ki a mozgás területén mozog otthonosan           
( zenés-táncos műsor) más az informatika területén jeleskedik.   

Évek óta óvodánk a „Karácsonyi ablakdísz” pályázat községi szintű nyertese. 

 

FERENCSZÁLLÁS  

A délutáni csendes pihenő alatt tudatosan alkalmazták a mese utáni halk, relaxációs zene, 
nyugtató, pihentető, feszültségcsökkentő hatását is.  

 

MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN 

Mentori feladatokat láttunk el a főiskolai hallgatók képzésében. Elsődleges feladatunk volt a 
hallgatók folyamatos fejlődésének segítése, valamint a képzőintézményi és az óvodai 
pedagógiai képzés összehangolása, a pedagógus életpálya modellfeladataira való felkészítés. 
Ebben a nevelési évben intézményenként 1-1 fő levelező tagozatos óvodapedagógus 
hallgatót mentoráltunk. Igyekeztük megmutatni a pedagóguspálya szépségeit és 
nehézségeit.                                                                                                                                      
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Sajnos elmaradt mindhárom óvodában a szociális segítő és a családokkal, szülőkkel való 
közösen tervezett családi nap:  szüretelés,  Márton nap, adventi kézműves foglalkozások, 
húsvéti játszóház. 

Élő szakmai kapcsolatrendszert alakítottunk ki intézményeinken kívül is. Kiemelném a Makói 
óvodákkal való kapcsolatunkat,  előző évi szakmai konferenciát, melynek nagy sikere volt. A 
továbbképzéseken szerzett információkat, a  „ jó gyakorlatot” átadtuk, gyakorlatban is 
bemutatattuk. 

Sajnos a tervezett „ visszalátogatás” nem valósult meg. Bízunk abban, hogy a következő 
tanévben sikerül megszervezni a közös szakmai tapasztalatcserét. 

Többféle módon igyekszünk a szülőket tájékoztatni a helyi iskola sokszínű programjairól, a 
tanórán kívüli lehetőségekről, előnyökről, ezzel is segítve a szülők döntését a helyi 
iskolaválasztás mellett.  

Tiszaszigeten  egy gyermek kivételével minden kisgyermeket a helyi katolikus általános 
iskolába írattak be a szülők. 

Kübekházán emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik  a helyi intézményt 
választották. 

Ferencszálláson iskola nincs, Kiszomborra viszik a gyermekek többségét, vagy Makón 
választanak iskolát. 

Kiemelnénk az idősekkel való kapcsolattartást, törődést.  

Különböző formában többször is megemlékeztünk róluk. (köszöntöttük rendezvényeiken, 
ajándékot készítettünk, programjaikon – a lehetőségeket figyelembe véve - részt vettünk :  pl 
kézimunka kiállítás, idősek napi rendezvény  ) 

Összességében elmondhatjuk, hogy a külső partnerekkel a kölcsönösség és a konstruktivitás 
jellemezte kapcsolatunkat. 

Óvodáink  kapcsolatai a  külhoni magyar nyelvű óvodákkal  sajnos a kialakult járványügyi 
vészhelyzetre való tekintettel továbbra is szünetel. 

Ismét elmaradt az ADA –i bábművészek előadása, a kölcsönös óvodalátogatás, a jó 
gyakorlatok átvétele, egy-egy csoport vendégül látása felváltva. 
Falunapon közös játékok, fellépés. 
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II.3. Az óvodavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzéseknek a tapasztalatai
  
 

MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN 

Továbbra is: 
 
A belső ellenőrzés éves ütemterv alapján történt, mely része az intézményi éves 
munkatervnek. 

Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. 

Az ellenőrzések tervszerűen, előre megtervezett, megbeszélt szempontok szerint történtek. 

Spontán, alkalomszerű ellenőrzésre is sor került a tanév folyamán. 
 
Az ellenőrzések elsősorban a pedagógiai munkával kapcsolatos dokumentumokra,   
csoportlátogatásokra, eredményvizsgálatokra terjedtek ki , továbbá a törvényes működés 
biztosítására, az intézményi vagyon védelmére, a takarékosság érvényesítésére,  a leltározás, 
selejtezés végrehajtásának megfelelősségére,  a belső rend, fegyelem megszilárdítására. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit minden alkalommal megbeszéltük 
egyénileg (az érintettekkel), vagy nevelőtestületi szinten. 

Megfogalmaztuk az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 A rendszeres pedagógiai ellenőrzés tapasztalata: 

Biztosított volt mindhárom intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az 
országos Óvodai program, valamint az óvodák helyi nevelési programja szerint előírt) 
működése. 

Segítette az intézményben folyó nevelő, - oktató munka eredményességét, hatékonyságát: 
megfelelő mennyiségű információt szolgáltatott az óvodapedagógusok munkavégzéséről, az 
előírt  dokumentációk naprakész vezetéséről, a tervező,- értékelő munkáról. 

 

       II.3.1. Foglalkozáslátogatások száma és tapasztalatai  

 

 MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN: 

A 2020/21-es tanév ÉVES MUNKATERVÉBEN tervszerűen meghatározott szempontrendszer, 
időpontok  alapján  végeztem az  ellenőrzéseket: a csoportokban folyó nevelő,- oktató 
munkát, a foglalkozáslátogatásokat. 

A tanév folyamán betervezett látogatások 2021. március hónap elejéig megvalósultak. 
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Házi bemutatók alkalmával mindenkinek csak a saját óvodájában volt lehetőség 
megtekinteni óvodapedagógus kolléganője foglalkozását.  
Jó lett volna a cserlátogatás, ahogyan ezt eredetileg terveztük. Ezek a látogatások fontosak 
minden résztvevő számára, az értékelések során sok újat tanulhatunk és megerősítést 
nyerhetünk szakmai tudásunkat illetően. 
 
A nyílt napok sajnos a korona vírus járvány miatt ebben a nevelési évben is elmaradtak. 
 

MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN 

Adminisztrációs  munka: 

Tartalmilag  az előírásoknak megfelelő, de a határidők betartására  nagyobb figyelmet kell 
fordítani. 
A kolleganők többnyire rendelkeznek a szükséges tantervi, szakmódszertani tudással.  
Kihasználják a tanagyag kínálta belső, - külső kapcsolódási lehetőségeket.  
 

A Fejlődési Naplók folyamatos, szakszerű  vezetése még néhány kolléganőnek nehézséget 
jelent. A tervezett munkaközösségi foglalkozás egyik  tervezett programja ez lesz. 

 

Nevelő,- oktató munka: 

A látottak azt bizonyították, hogy a pedagógusok elhívatottak, gyermek centrikusak és 
felkészültek. 

A gyermekekhez való hozzáállásuk, munkamoráljuk a katolikus óvoda eszmeiségét tükrözték. 

Óvodapedagógusaink  

Törekedtek a gyermekek motiválására, aktivizálására, alkalmazták a differenciálás elvét.  

Kevés szemléltetőeszköz használata volt többnyire a jellemző, de ezek esztétikusak és 
kifejezők voltak. 

Feladat:  

A hagyományokra, jeles napokra, szokásokra nagyobb figyelem fordítása. 

Tervezésnél életkornak, fejlettségnek megfelelően a projektek óvodai szintű 
összehangolása. 
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 TISZASZIGET 

Negyedévente  tervezve  az  Éves Munkatervben - de az idei tanévben mindhárom 
csoportban csak egy alkalommal  történt foglalkozás látogatás. 

Változatos eszközhasználatra, módszerek alkalmazására került sor.  

Örömünkre a meglévő IKT eszközöket hatékonyan használták. Olyan témákat is fel tudtunk  
dolgozni- a gyermekek érdeklődését is figyelembe véve, mely szemléltetése  
korábban nehézséget okozott./Nagycsoportban láttam több alkalommal is erre példát./ 
               
Házi bemutató :             mindhárom csoportban  egy alkalommal vettem részt. 
Nyílt nap            :             elmaradt 

A „Jó gyakorlatok” bemutatásával mindenki szakmailag gazdagodott, innovatívabb lett.                                                   

 

KÜBEKHÁZA 

Negyedévente  tervezve az  Éves Munkatervben - de az idei tanévben mindhárom 
csoportban egy alkalommal  történt foglalkozás látogatás. 

Változatos eszközhasználatra,  módszerek alkalmazására (értékelés !), a meglévő IKT 
eszközök    hatékony használatára hívtam fel a figyelmet. 

Igényes , ötletes  taneszköz alkalmazásával, téma feldolgozással is találkoztam./Kiscsoport./ 

Önértékeléseik reálisak, esetenként továbbra is hiányzik a szakszerű elemzés, viszont jól 
érzékelik melyik területen szükséges fejlődniük, tovább képezniük magukat.  

Nyílt nap            :       elmaradt 

 

FERENCSZÁLLÁS 

Több alkalommal nyertem betekintést az oktató,- nevelő munkába. 

A NOP helyi programmal ismerkednek. A vegyes csoport esetenként még nehézséget okoz. 

 A tematikus terv, a projektek megválasztása átgondolandó. 

 

A jövőben a házi bemutatók tartását szakmaközi munkaközösségi foglalkozások keretén 
belül szorgalmazom. Korábbi évek tapasztalata, hogy sokkal magasabb szintű felkészülés 
jellemezte a kolleganők munkáját, mint mikor „óvodán belüliek” a bemutatók.  
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       II.3.2. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv) 
           
       ÓVODÁINKBAN  NEM  VOLT  TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS EBBEN A TANÉVBEN. 

 

       II.3.3. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai  
    

ÓVODÁINKBAN  NEM  VOLT PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS  EBBEN A TANÉVBEN. 

 

II.4. A nevelést – oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 
 

TISZASZIGET: 

A dajkák együttműködők, segítik a mindennapi nevelő-oktató munkánkat.  

Az új dolgozónak gyakran el kell „magyarázni” napi teendőit,  ennek ellenére nem mindig 
sikerült megfelelni az elvárásoknak, kéréseknek.  
(Esetenként a dajkák között ez feszültséget okozott.)    
 

KÜBEKHÁZA: 

Dajkáink között jó az összhang, jól tudnak együtt dolgozni úgy egymással, mint 
csoportvezető óvónőikkel. Időnként, ennek ellenére a továbbiakban is fel kell hívni a 
figyelmüket a munkaköri leírásukban megfogalmazott teendőikre, feladatellátásra, 
kompetenciájukra.      

 

FERENCSZÁLLÁS: 

Tanév elején nehézséget okozott a fenntartó váltás és a személyi állomány teljes 
kicserélődése. Néhány hónapnak el kellett telnie, hogy megismerjék egymást, 
összehangolják elvárásaikat, egységes szokás,- szabályrendszer alapján végezzék az oktató,-
nevelő munkájukat. 

Sajnos egy dajka kevésnek bizonyul, helyettesítése nem megoldható. Közepes műszakban 
dolgozik, reggel és késő délután, bezárásig   óvodapedagógusok végzik a dajkai munkát is. 

 

MINDHÁROM INTÉZMÉNYBEN: 

Közös célkitűzések megfogalmazásával ( egy-egy esemény zökkenőmentes lebonyolítása, 
felelősök kijelölése ) hatékonyabbá tehetjük munkájukat.  

A gyermekek egyéni fejlesztését  logopédus és  fejlesztőpedagógus végezte. A gyermekek 
fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában zajlott.  
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Az óvodapedagógusok rendszeresen tájékoztatást kaptak a gyermekek fejlődéséről és 
iránymutatást a csoporton belüli fejlesztésre, a hatékony megvalósításra. 
 

A kimaradt közel két hónapra minden gyermeknek, de legfőképpen a nagycsoportosoknak 
nagy szüksége lett volna. Igyekeztek online kapcsolatot tartani a szülőkkel, de csak 
néhányan éltek ezzel a lehetőséggel.    
Elmondható, hogy a szülői rásegítés hiányában azonban a pedagógusok munkája egyre 
nehezebb. Erre a jövőben hatékonyabban odafigyelünk. 
 

A hitoktatók biztonságos, szeretetteljes légkörben végezték tudatos, tervszerű, 
értékközvetítő tevékenységüket. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, 
játékosan közvetítették az egyház tanításait. Élményszerű bibliai történetekkel, színezőkkel, 
kiadványokkal , hangszerhasználattal fokozták a gyermekek érdeklődését.  

A foglalkozásokon   szívesen, aktívan  vettek részt a gyerekek. 
 
 
TISZASZIGET 

A tanév folyamán a néptánc oktatást sikerült megszervezni a gyermekek nagy örömére.  

A foglalkozásra heti egy alkalommal került sor. Nagy létszámban vettek részt gyermekeink. 
Sajnos nem volt lehetőségük a tanév során tanultakat rendezvényeken bemutatni. 
 
Az  „ovi-foci” heti két alkalommal  volt, amely nagy érdeklődést váltott ki a gyermekek 
körében.                   
Részt vettek a gyerekek a Bozsik-programban, de csak helyi szinten.  
 
KÜBEKHÁZA  
 
Sajnos ebben a tanévben – személyi feltételek hiányában- nem sikerült megszervezni külön 
foglalkozásokat. Bízunk abban, hogy a következő tanévben ez megoldódik. 
 
FERENCSZÁLLÁS 
 
A minimális létszám, ill. az életkor, a távolság nem teszi lehetővé külön foglalkozások 
szervezését. 
 

III. Az intézmény kapcsolatrendszere 

III.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 
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MINDHÁROM  INTÉZMÉNY: 

Bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulunk a Fenntartó szervezet dolgozóihoz: 

 - naprakész, szakszerű tájékoztatás 
 - türelem, konstruktív segítőkészség a jellemző. 

 
Köszönjük, hogy a pedagógiai munka, az óvodai nevelés és fejlesztés minden területén 
biztosítja a megfelelő feltételeket óvodáink zavartalan működése és fejlődése érdekében, 
mely egyben az eredményes, színvonalas munkánk feltétele. 
 
Köszönjük, hogy a vészhelyzet idején korrekten biztosította számunkra a munkavégzést és 
csak a minimálisan szükséges szabadság kivételét rendelte el. 
A nevelés feltételrendszerének meghatározásakor kérjük a további jó hozzáállást és a segítő 
támogatást, melyet részünkről is biztosítunk. 
 

III.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 
 

MINDHÁROM  INTÉZMÉNY 

Rendszeres kapcsolattartás folyik a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal.  

Amelyik gyermeknél szükségét láttuk, intézményünk fejlesztő pedagógusával, logopédusával, 
a szülőkkel való egyeztetés után kértük a szakszolgálat véleményét.  
Az odairányított gyermekekről széleskörű, alapos szakvéleményt küldtünk.  
 
Tapasztalataink szerint egyre később kapnak a gyermekek időpontot, a vizsgálati 
eredményeik gyakran nem igazolják a mi megállapításainkat (pl. a szerintünk SNI-s gyermek 
csak BTM-N-es státuszt kap). Véleményünk szerint így nem minden gyermek kapja meg 
időben a megfelelő fejlesztést. 
Gyakran változtatják a nyomtatványt, ez esetenként „ időbeni tolódást” okozott. 
 

         III.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

A szülőkkel többféle módon tartottuk a kapcsolatot. Ebben a tanévben is a legfontosabb 
részünkről az írásbeli kommunikáció, amelyet többféle módon (plakát, névre szóló levél, 
felmérő stb.) alkalmaztunk. Ennek ellenére gyakran tapasztaltuk, hogy az információ 
mégsem jutott el, vagy pontatlanul értelmezték, néhányan a határidőket nem figyelték. 
Ebben a tanévben egy szülői értekezletet tartottunk. Legtöbbször a reggeli ill. a délutáni 
találkozások alkalmával, ritkán fogadó órákon, telefonos beszélgetéseken, e-mailben  álltak 
az óvodapedagógusok a szülők rendelkezésére. 

A szülők többségéről elmondható, hogy érdeklődőek és együttműködők.  

Családlátogatások rendszeresek - de az előző évekhez viszonyítva jóval kevesebbek  - 
indokolt esetben visszatérők voltak. 
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A családokkal való közös programjaink egyre változatosabbak, látogatottabbak, 
színvonalasabbak – igaz az idei tanév rendhagyó, kevesebb lehetőség adódott. 

Az óvoda szépítésében, a programok szervezésében és lebonyolításában mindig akad segítő 
jelentkező. 

Mindhárom intézményben  -  érdemi változás nem történt. 

Működési rendjüket a Szülői Szervezet Működési Szabályzata és az Éves Munkaterv alapján 
végzik.  

A tanévben az  aktualitásoknak megfelelően tartottunk értekezletet., megbeszélést. 

Közös célunk: a gyermekek gondtalan testi és lelki fejlődésének biztosítása, mindenkire 
kiterjedő jogok és kötelezettségek érvényesítése. 

Fontos a szülők megnyerése, velük való jó kapcsolat, a kölcsönös kommunikáció kiépítése, 
hatékony együttműködés. 

 

TISZASZIGET 

Szülői Közössége  /SZK / 5 taggal működik.   

A szülői értekezlet látogatottsága emelkedő tendenciát mutatott.  

Tudatosítani szeretnénk a szülőkkel a szülői értekezletek fontosságát, s azt, hogy legyenek 
érdeklődőbbek gyermekeik iránt, hiszen ez a közös együttnevelés érdekét szolgálná. 

 Több  esetben  tapasztaltuk, hogy néhány szülő közömbös, nemtörődöm, feledékeny.  

(Ezt a szülők szociokulturális hátterével magyarázzuk. ) 

Keressük a formáját, hogy miként lehetne ezen változtatni. 

 

KÜBEKHÁZA 

Szülői Közössége  /SZK / 5 taggal működik.   

Az óvodai Szülői Közösség tagjai aktívak voltak, segítették munkánkat.  

Továbbra is nehézséget okoz számukra, hogy egy-egy kritika esetében a szülők ellen 
kiálljanak az óvoda mellett, valamint nem mindig voltak tisztába a hatáskörükkel, hogy 
meddig mehetnek el, és túl lépték azt. (Több alkalommal kellett „egy-két helyzetet”’ 
tisztázni.) 

A szülői értekezlet látogatottsága  kiemelkedően magas volt. 
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FERENCSZÁLLÁS 

Szülői Közössége  /SZK /  3  taggal működik.   

Segítőkész, aktív, érdeklődő szülők. Mivel kevesen vannak, könnyebb az együttműködés. 

 

   III.4. Gyermekjólét – és családsegítő szolgálat 
 

MINDHÁROM  INTÉZMÉNY 

A 2018-as tanév elejétől SZOCIÁLIS SEGÍTŐ működik intézményeinkben. Kéthetente 
ügyeletet tartott. Szülők, nevelők , bárki fordulhatott hozzá – problémákra szakszerű 
megoldást keres. Sajnos nem volt jellemző a szolgáltatás igénybevétele. 

Ennek ellenére a kolléganő aktívan, segítőkészen jelen volt minden óvodai programon : 
szülői értekezletek, családi napok, kézműves foglalkozások, községi szintű rendezvények, 
ünnepek stb. 

A jelzőrendszer, a  kapcsolattartás folyamatos,– oda-vissza - jól működött a két intézmény 
között, eredményesnek, hatékonynak mondható.  

Amennyiben lehetőség van rá –a korábbi időszak jól bevált gyakorlatához hasonlóan- havi 
rendszerességgel esetmegbeszéléseken, előadásokon szeretnénk részt venni.  

Folyamatosan tájékoztatást kaptunk a gyermekvédelem új törvényi változásairól. 

Igyekszünk minden kolléganőt bevonni, delegálni ezekre a programokra – mely jó alkalom  
volt a különböző területről érkező szakemberek megismerésére is. 

A védőnői szolgálattal a kapcsolatunk jó. Az előző évekhez képest ritkázta látogatásait. Havi 
rendszerességgel követte figyelemmel a    gyermekeket pl. fejtetvesség  megelőzése, annak 
kezelése, egészségügyi vizsgálatok céljából. 

Szükség esetén kértük segítségét, az intézkedéseket kérésünkre többnyire megtette, de nem 
mindig ért rá. 

 

TISZASZIGET 

Részünkről nem volt olyan eset ebben a tanévben, amit a gyermekvédelem felé jelenteni 
kellett volna.   

Gyermekeink  legnagyobb része gondozottan, ápoltan, tisztán, rendszeresen jár óvodába. 

 

 

 



 

29 

 

KÜBEKHÁZA 

Továbbra is elmondható, hogy jelzés többnyire a helyi gyermekjóléti szolgálat részéről 
érkezett óvodánkba. Esetenként úgy ítéltük meg, hogy az adott problémákban nem voltak 
kompetensek.  

Ebben a tanévben egyre csökkentek a jelzések.  

Több  család esetében szükségessé vált a jelzés : elhanyagoló gyermeknevelés, tisztálkodási 
problémák , szobatisztaság, antiszociális környezet, magatartási zavarok miatt. 

 

FERENCSZÁLLÁS 

Ismerkedés szintjén tartunk. Nem volt szükség jelzésre, esetmegbeszélésre.  

Két konferencián vettünk részt. 

        

      III.5. Hatóságok 
 

MINDHÁROM KÖZSÉG 

Nem volt szükség a hatósággal kapcsolatfelvételre, semmilyen kirívó probléma nem adódott 
az év folyamán, ami indokolta volna. 

Egyes községi szintű megbeszélésen  tájékoztatás szintjén tartjuk a kapcsolatot.  

 

        III.6. Más külső segítő szervezetek 
 

TISZASZIGET 

Babasziget MINI BÖLCSŐDE új intézmény községünkben. 2018. szeptember 1. óta működik. 
Egymás munkáját megismertük, együttműködésünk jelenleg a felvételek összehangolására 
terjed ki. 

A helyi általános iskolával  rendszeres a kapcsolattartás :  közös színházi előadások, 
interaktív zenés programok, játszó délutánok, kölcsönös látogatások  színesítették 
gyermekeink életét és teszik könnyebbé az iskolakezdést is.     

A „visszalátogatások” mindkét részről rendszeresek voltak. 

A Vedres István Faluház több programunknak adott helyet: tornaterem, só szoba használat, 
ünnepi műsorainkhoz a nagy terem biztosítása. 

Több alkalommal ingyenes műsort szervezett, melyre az óvodás gyermekeink is meghívást 
kaptak. Ezek az interaktív előadások nagy élményt nyújtottak számukra. 
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A Faluház vezetőjével jó a kapcsolatunk: a gyermekeket szívesen fogadja a könyvtárban; 
kiállítások megtekintésére van lehetősége óvodánk gyermekeinek.  

 
A Kreatív műhely- Tiszasziget kézműves foglalkozásaira szeretettel várták az óvodásokat.  
Kiállításaikra mi is vittünk anyagot. (rajzok, dekorációk, origami stb.)    

Több esetben sajátkészítésű, egyedi dísz „tárgyakat” készítettek, ajándékokkal kedveskedtek. 

Segítségünkre volt az önkormányzat, különböző civil szervezetek, vállalkozók, 
magánemberek, akik az óvoda egy-egy rendezvényét, programját, vagy hasznos 
mindennapjait támogatták.  

 

KÜBEKHÁZA 

A Mézeskalács házzal szinte napi kapcsolatban álltunk.  Sokféle ötlettel, programokkal, 
kreatív foglalkozásokkal színesítették gyermekeink napjait. /ünnepekre sütési lehetőséget 
biztosítanak, szünetekben kézműves foglalkozásokat tartanak/ 

 A Kübecker Manufaktúr  :  ismét pizzát ajánlott fel a gyermekeknek az óvodai farsangi 
ünnepélyre. A  búcsúzó nagycsoportosoknak ajándékcsomaggal kedveskedtek. 

A községi könyvtár szerves része  az óvoda életének : sokféle lehetőségből választhatunk ( 
mesefeldolgozás, társasjáték, zenehallgatás, író,- olvasó találkozó, hagyományőrző 
foglalkozások )ezzel is segítve gyermekeink olvasóvá nevelését. 

A Szociális Centrumban az időskorúakat köszöntöttük karácsony alkalmából, illetve a Baba- 
Mama klubos  délutánt színesítettünk egy kis dramatikus játékkal. 

Az iskolával is aktív kapcsolatot ápoltunk, közös előadások, játszó délutánok tették 
emlékezetessé gyermekeink életét és teszik könnyebbé az iskolakezdést is. 

Jó viszonyt igyekeztünk ápolni az önkormányzattal. 

Kölcsönösen részt vettünk egymás programjain, ezzel is gazdagítva a gyermekek és a 
közösség életét. Több alkalommal  (ünnepek ) szerény ajándékkal kedveskedtek 
óvodásainknak.  

Sajnos néha kompetenciahatáraikat túllépik- nehéz a kompromisszumkötés. 

 

FERENCSZÁLLÁS 

A kapcsolatrendszerek kialakulóban vannak. Ismerkedünk, tájékozódunk a kis község 
kulturális lehetőségeivel. A civil szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot. Jelenleg a 
Kézimunka kiállításra készülünk, melyet a nyugdíjas egyesület szervez. 
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A védőnői szolgálattal jó a kapcsolat, félévente ellenőrizte a gyerekeket fejtetvesség és 
tisztasági szűrést végzett. A helyes fogápolásról érdekes-mese jellegű bemutatót tartott, 
ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek. 

A Kiszombori iskolával jelenleg csak telefonos kapcsolatban állunk, szerettünk volna iskola 
látogatást beiktatni, de ez a lehetőség nem jött létre a vírus helyzet miatt.  

IV. Szervezési feladatok 
 

                IV.1. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 
 

MINDHÁROM INTÉZMÉNY 

A kialakult járványügyi helyzet miatt csak három  nevelés nélküli munkanapot használtunk 
fel a tanév folyamán.  

2020. december  6.        Lelki nap szakmai képzés Tiszaszigeten        /5 óra/fő/  

                    Téma:           Lelkünk angyalai és démonai. 

                  Előadó:           Gyenes Csaba plébános 

Ezen kívül ebben a tanévben két nevelés nélküli munkanapot használtunk fel, egy tanévnyitó 
és egy tanévzáró értekezlet megtartására. Ezek az összejövetelek tartalmasak voltak és 
előirányozták a nevelőtestület számára a fejlődés irányát és lehetőségét. 

 

      IV.2. Óvodai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 

MINDHÁROM INTÉZMÉNY 

Ünnepélyeinket, rendezvényeinket, jeles napjainkat az éves tervben foglaltak szerint   2020. 
március 8-ig megtartottuk.  

Ezek az események színvonalasak, jelképeik változatosak voltak. Pozitív élményekkel 
gazdagodtunk. 

A kialakult vírushelyzet miatt szerényebb körülmények között, nem a megszokott formában 
,de minden fontos ünnepet, jeles napot megszerveztünk, lebonyolítottunk és méltóképp 
megünnepeltünk. 

Az óvodai szintű ünnepélyek meghitt hangulatúak voltak, de csak zártkörű,az óvodán belül 
szülők és külső személyek jelenléte nélkül zajlottak, a vírus helyzet miatt. Az évzáró műsor 
már a megfelelő törvényes intézkedések mellet lett megtartva a szülők és hozzátartozók 
nagy örömére. A műsor szakmailag – a tanult, éves anyagból -jól átgondolt és összeállított 
volt. 
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V. Pályázatok – azok eredményessége 
 

MINDHÁROM INTÉZMÉNY 

Óvodáink pályáztak a DM Nap gyermekei néven meghirdetett naptej és bőrvédő 
termékcsomagra egy napvédelmi bunki elkészítésével. Megnyertük , sőt mesekönyv 
különdíjat is kaptunk. 

Palánta Sorsfordító Alapítvány  megajándékozta a búcsúzó nagycsoportos gyerekeket az  „ 
Állatkerti séta”  c.  csodálatos mese CD-vel és a hozzá készült vidám, fejlesztő-foglalkoztató 
füzettel. 

Az Óvodai Nevelés országos folyóiratban megjelent nagycsoportosaink kollektív munkája : 
lakóhelyünk térképét készítették el. 

Sajnos legtöbbször csak rajzpályázatra jön kiírás – rendszeresen küldünk változatos technikák 
alkalmazásával színvonalas munkákat a felhívásokra, de legtöbb esetben még visszajelzést 
sem kapunk. 

Jelenleg egy tűzoltó-bemutatóra pályáztunk, várjuk a lehetőség megnyerését. 

 

VI. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 
 

TISZASZIGET 

Meszlényiné Tóth Júlia:   -  Közoktatás vezető képzés I. évfolyamos hallgatója – Szegedi  

                                                 Tudományegyetem 

Aranyi Katalin:     - „A mozgás öröm” - mozgásterápiás továbbképzés. A járványügyi helyzet      

                                  nem tette lehetővé a személyes jelenlétet ilyen jellegű képzéseken, így  

                                  novemberben online vett részt. 

 

KÜBEKHÁZA 

Zombori Adél:   - Szülők az információs korban c. előadás – Tart Annamária – Szeged 

                          - 30 órás online továbbképzés : A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése           

                            a pedagógus mindennapi gyakorlatában - Szeged 
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MINDHÁROM  INTÉZMÉNY 

-  Lelki nap  Tiszaszigeten   5 óra - minden intézményi dolgozó részt vett 
   Téma: Lelkünk angyalai és démonai. 
    E.a.: Gyenes Csaba plébános 
 
- Szegedi Fénysugár Katolikus Óvodától több „jó gyakorlat”  átvétele, szakmai  
   tapasztalatcsere. 
 
- Továbbra is nyitottak vagyunk az egyházmegye óvodáival való kölcsönös    
  együttműködésre, keressük a lehetőségeket, több alkalommal telefonon szakmai     
  konzultációt tartottunk. 
 

Egyházi események szervezésének, lebonyolításának továbbra is aktív résztvevői voltunk, 
amikor lehetőség volt rá./pl. Szentmise, Keresztút, zarándok utak, egyházi ünnepek 
szervezése, karitatív tevékenységek./ Sajnos ebben a tanévben ezek többsége elmaradt. 

Önképzés céljából: könyvtári állományunkat egyházi jellegű kiadványokkal,CD-vel 
gyarapítottuk- óvodáink között ezeket közreadtuk-  melyeket  felhasználtunk nevelő,- oktató 
munkánk során. 

Továbbra is kiemelt feladat : a szolgáltatási tevékenység, a néphagyományőrző szemléletű, 
katolikus hiten alapuló óvodai nevelésünk minőségi követelményeinek mind szélesebb 
körű kielégítése érdekében folyamatos megújulás, új munkamódszerek alkalmazása, töretlen 
szakmai fejlődés ! 

VII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos, fontos történések, események 
 

MINDHÁROM INTÉZMÉNY 

A falu életének (mindennapjainak és ünnepnapjainak) aktív résztvevői voltunk.  
Több községi szintű rendezvényen ott voltunk a gyermekekkel. Segítettünk a szervezőknek, 
műsorral kedveskedtünk az ott megjelenteknek.   
Igény szerint -  arcot festettünk, csillámtetoválást készítettünk, kézműves foglalkozást, kréta 
- aszfalt-rajzversenyt vezettünk.  
 

TISZASZIGET 

Tiszasziget Települési Értéktár Bizottsága, az óvoda udvarán található, Samu Katalin: 
„Mackó-szobor” című alkotását 2021. február 18-án helyi értékké nyilvánította. 
 

A Nemzetközi Kézimunka kiállításra gyermekeink egész éves munkáiból összeállítást 
készítettünk- melyet nagy elismeréssel fogadtak. 
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A Vedres István Faluházban rendszeresen kiállítjuk a gyermekek munkáit, melyet nagy 
elismeréssel fogadnak a község lakói. 

 

SAJNOS A KIALAKULT VÉSZHELYZET MIATT TÖBB TERVEZETT RENDEZVÉNY, MELYEN RÉSZT 
VETTÜNK VOLNA ELMARADT. 

A korona vírus járvány miatt a gyermekek nem jártak óvodába. Intézményünk ügyeletet 
tartott. Telefonon, szükség esetén személyesen is rendelkezésére álltunk a családoknak.  

Ennek az új helyzetnek a segítésére a következő ajánlásokat, segédanyagokat készítettük 
juttattuk el a szülőknek, ami nem volt kötelező jellegű: 

Színezőket nyomtattunk; húsvéti kis jelképes ajándékot küldtünk el a gyermekeknek; vers, 
mondóka gyűjteményt állítottunk össze; fejlesztő feladatgyűjteményt készítettünk, fejlesztő 
pedagógus segítségével - korcsoportokra lebontva. 

 Játékok infokommunikációs eszközök használatával ajánlásokat készítettünk. 

 

KÜBEKHÁZA 

A tervezett bölcsőde építése egyre húzódik, ezért az óvodában lévő helyzet nem változott. 
Az épület használata továbbra is komoly szervezést igényelt a napi tevékenységek során.  
Az év során többször próbáltunk áthidaló megoldásokat hozni, de ezek nem vezettek 
eredményre. A jelenleg jónak tűnő megoldást a veszélyhelyzet miatt indokolt egészségügyi 
szabályok bevezetése hozta.  
A hosszan tartó pandémia miatt az óvoda biztonságos működése érdekében több fontos döntés 

született. 

A szülők nem jöhetnek be az épületbe, gyermekeiket csak az ajtóig kísérhetik. 

Ez kedvező döntés abból a szempontból, hogy nincs tömeg a folyosón. Ezt az intézkedést a 

továbbiakban is alkalmazni fogjuk. 

Kedvezőtlen abból a szempontból, hogy a szülő nem lát bele a napi munkánkba, nem látja 

gyermeke alkotásait. Néhány szülő ezért azt feltételezi, hogy nem folyik megfelelően az 

oktató , - nevelő munka és ennek nem megfelelő módon hangot is ad. 

         A következő nevelési évben kiemelten fontos lesz megtalálni a szülők tájékoztatásának  

         megfelelő formáját. 

 

FERENCSZÁLLÁS 

Nemzetközi kézimunka kiállításra készülünk, mely július hónapra tervezett. 

 

Örömmel elmondhatjuk, hogy nevelőtestületünk, alkalmazotti közösségünk nyugodtan, 
higgadtan, a járványügyi előírásokat szigorúan betartva, legjobb tudásával végezte 
munkáját.  


