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2019. július 1-től intézményünk, a lakiteleki székhelyű Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kivált a Tisza 

menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásból és a Lakiteleki Önkormányzat fenntartásába került, így 

az itt dolgozók az önkormányzati intézmény munkavállalói lettek. Ezáltal intézményünk új neve: 

Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. 

Így a szakmai munkát Tiszaug és Nyárlőrinc óvodái nélkül kezdtük, de nem szakítottuk meg a 

kapcsolatot, hiszen több közös programot is terveztünk. 
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„Találj mindig új ösvényeket magad előtt – új kihívásokat, hogy ösztönözzenek. 

Új fejezeteket az életben, hogy elgondolkoztassanak, és új változásokat, hogy próbára tegyenek.” 

 

 Helen Thomson 

 

 

PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet 

 

Személyi feltételek. 

 

A 2019/2020-as nevelési évben személyi ellátottságunk sajnos egy óvodapedagógussal kevesebb volt, 

amely nehezítette a szakmai munkát, az egyenlő tehermegosztást.  

Óvodai csoportjaink az alábbi közalkalmazotti munkakörökkel és létszámokkal látták el a gyermekeket. 

 

Munkakör 2019.09.01. 2020.05.31. 

Óvónő 14 14 

Pedagógiai asszisztens 2 2 

Óvodai dajka 7 7 

Kisegítő 2 2 

Karbantartó 1 1 

Óvodatitkár 1 1 

Összesen: 27 fő 27 fő 

 

Óvodánkba új óvodapedagógus jött, vagy éppen régi tért vissza, hogy kisegítsen bennünket a 

pedagógushiány okozta nehézségben, viszont célunk továbbra is a kapott szellemi értékek, az eddigi 

munkánk színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése volt.  Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, kiváló 

feltételek között folyt a munka, ahol mindenki a szakmai tudásának legjavát adva végezte nevelő-oktató 

munkáját. Hangsúlyt fektettünk a megújuló szervezetünk tudatos alakítására, egymást segítve, szakmai 

tudásunkat egyesítve. 

 

A 2019-2020-as nevelési évet két óvodapedagógus felmondása és egy kolléganő gyermekvállalása miatt, 

két új munkatárssal kezdtük.   

Kollerné Csőke Szilvia kolléganőnk nézett újabb anyai örömök elé, 2019 augusztusában megszületett a 

várva-várt kisfia. Helyette kezdett el dolgozni a Margaréta csoportban Kristófné Molnár Anita, aki 

szakmailag tapasztalt, gyakorlott kolléga, és már 2019 nyarán is segítette a munkánkat az Ovi - Vakáció 

során. Nagyon örülünk, hogy óvodánkban dolgozik, reméljük jól érezte magát az első nevelési évében, 

amit nálunk töltött. Kívánunk neki továbbra is sikeres, eredményes munkát az intézményünkben. 

A Katica csoportból mondott fel K. Boglárka, a Bóbita csoportból pedig M. Melinda óvodapedagógusok. 

Sajnos a helyükre nem volt egyetlen jelentkező sem ez idáig, így szeptembertől egy volt nyugdíjas 

kolléganőnk, Bohács Jenőné Ági jött vissza, és a nyugdíját szüneteltetve állt vissza közénk óvónőként 
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dolgozni. Boldogok vagyunk, hogy újra itt van köztünk és segíti a munkánkat, köszönjük. A Bóbita és 

Katica csoportban dolgozott havi váltással. Dicséretes Lajmer Ágnes és Romhányi Olga lelkiismeretes, 

odaadó munkája, ahogyan egyedül vezették a csoportjukat az egész nevelési évben, és ellátták annak 

dokumentációját. Reméljük az újabb álláshirdetésre lesznek jelentkező óvodapedagógusok, akik részt 

vállalnak mind a dokumentáció, mind az óvodai élet tehermegosztásában.    

Nagy örömünkre GYES- ről visszatérve kezdte meg Sebestyén Andrea óvónői tevékenységét a Mazsola 

csoportban, így már nem egyedül kellett a csoportot Gyuricsánné Évikének vezetnie. 

Szeptember 19-től az önkormányzat jóvoltából munkánkat az új óvodában B. B. Szilvia 

közfoglalkoztatott is segítette, bár nagyon sokat hiányzott saját maga vagy gyermeke betegsége miatt. 

Márciustól így új közfoglalkoztatott: N. Nikolett került az intézményünkbe, aki nagyon lelkiismeretesen 

látja el a feladatait.  

Október 02-től L. Rebeka közfoglalkoztatott a régi óvodában segítette kötelességtudóan a munkát, 

decemberben viszont elköltözött, és sajnos nem került a helyére újabb segítő munkaerő. 

A pedagógus hiány az óvónőkre, a nevelést segítő munkatársakra is többlet feladatot rótt. Lefogyott 

létszám esetén csoport összevonásokkal, helyettesítésekkel tudtuk mindezt megoldani, ill. pedagógusok 

betegsége esetén kiküszöbölni.  

2020. március 11-én a koronavírus világjárványra való tekintettel (40/2020. (III.11.) Korm. rendelet). 

Magyarország Kormánya különleges jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött. A 

COVID-19 vírusveszély miatt intézményeink március 19 – május 03-ig zárva voltak (a Kormány 

45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel). A különleges 

jogrend idején is tovább kellett működtetni a köznevelési rendszert, alkalmazkodva a pedagógusoknak a 

váratlanul kialakult szituációhoz. Az óvó nénik így Home Office-ban dolgoztak, és az online térben 

végezték tovább a pedagógiai munkát. 

Nagyon büszke vagyok a nevelőtestületünkre a helyt állásáért, a megváltozott helyzethez való rugalmas 

és gyors alkalmazkodásáért, a csoportok zavartalan működéséért.  

Köszönet mindenkinek a kitartó, becsületes pedagógiai, nevelő munkáért.  

Dicséretes Erdősné Ladányi Boglárka vezető helyettes szervező munkája, ahogyan a munkarendet 

koordinálja, és a veszélyhelyzet idején is kezeli. 

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületünk szakirányú végzettségű tagjai kiválóan segítették a nevelési év során az óvónők 

fejlesztő munkáját. Folyamatosan tartották a kapcsolatot az óvónőkkel, konzultálva a felmerülő 

problémákról. A fejlesztő óráik elegendő számban voltak biztosítottak, viszont az első félévben a 

programok sokasága, vagy éppen a pedagógushiány, a magas fejlesztendő gyermeklétszám 

megnehezítette a munkát. A veszélyhelyzet miatt március 16-tól abba maradtak a fejlesztések. 

A nevelési év során a tapasztalat az volt, hogy folyamatosan nő a Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek száma.  

 
Pedagógus neve Fejlesztés 

megnevezése 

Óra/hó Résztvevő gyermekek 

száma 

2019.10.                 2020.05. 

Gulyásné V. Edit beszédfejlesztés 4 óra 5 fő 5 fő 

képességfejlesztés 4 óra 4 fő 4 fő 

Aszódiné M. Beáta 

 

gyógytestnevelés 18 óra 43 fő 43 fő 

tehetségműhely Törperős gyermektorna:4 óra 9 fő 9 fő 

Delacato 8 óra 9 fő 8 fő 

Bekéné K. Edit képességfejlesztés 4 óra 10 fő 10 fő 

Fejlesztendő terület:  

- egyenlő szakmai munkamegosztás 
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 tehetségműhely Okos matek: 4 óra 16 fő 16 fő 

Romhányi Olga 

 

gyermektánc 8 óra 32 fő 32 fő 

tehetségműhely Perdülj! Fordulj! 4 óra 19 fő 19 fő 

Lajmer Ágnes beszédfejlesztés 4 óra 5 fő 5 fő 

képességfejlesztés 4 óra 3 fő 3 fő 

Kristófné Molnár Anita tehetségműhely Törppingáló: 4 óra/ új ovi 10 fő 10 fő 

Kerekes Mária tehetségműhely Törppingáló: 4 óra/ régi ovi 8 fő 8 fő 

Gyuricsánné Pleva Éva tehetségműhely Zöldmanók: 4 óra 12 fő  10 fő 

 

A nevelő munkánkat az első félévben segítő külső szakemberek: 

 
Logopédus Skorkáné Homoki Henriette 

Tamásné Petrezselyem Dolli 

Gyógypedagógusok Kapócs Győző, Baukó Ferenc 

Edző Verebélyi Gábor 

Úszómester Baukó Ferenc 

Angol tanár Nagy Viktória 

 

A nevelő-fejlesztő munkánkat segítő külső szakembereink munkájával nagyon elégedettek vagyunk. A 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása gyorsan megoldódott, a kognitív és a mozgás 

fejlesztésük is folyamatos volt a különleges jogrend elrendeléséig, ezt Baukó Ferenc látta el 

lelkiismeretesen. Az SNI és a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátása szintén folyamatos, és 

zökkenőmentes volt. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a Tiszakécskei Szakszolgálat által az új 

óvodának és a régi óvodának is külön logopédusa van, így még hatékonyabb és gördülékenyebb a 

beszédhibás gyermekek fejlesztése. A veszélyhelyzet idején a logopédusok is Home Office-ban 

dolgoztak, és lelkiismeretesen küldték a beszédfejlesztő anyagokat a logopédiára és SNI fejlesztésre járó 

gyermekeknek. Elmondásuk szerint nagyon együttműködőek voltak a szülők, és hatékonyan folyt a közös 

munka. Természetesen volt azért olyan eset is, amikor a szülő nem tudta végezni otthon a gyermeke 

fejlesztését. Ennek ellenére a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátása folyamatosnak, és 

zökkenőmentesnek mondható. Sajnos a vírusveszély miatt március 16-tól megszűnt az SNI gyermekek 

kognitív és mozgásfejlesztése. 

A Lakiteleki Auti Alapítvány gyógypedagógusai már harmadik éve látják el az autista gyermekeket az 

óvodánkban.  Kapócs Győző 3 autista gyermeket fejlesztett, akivel jó kapcsolat alakult ki, bár sajnos 

kommunikációs hiányosságok, és a hiányzások nehezítették a közös munkánkat. Az autista gyermekeket 

nevelő csoportokban az év elején érzékenyítő összevont szülői értekezleteket tartottunk, ahol játékos 

feladatok alkalmazásával érezhettük meg, mennyire fontos és elsődleges az autista gyermeknek a 

kommunikációs, szociális és kognitív területek fejlesztése, a gyermek szükségleteinek megfelelő 

környezet kialakítása. A hatékony munka érdekében szoros együttműködésre van szükség óvónő, 

pedagógiai asszisztensek, a szülők és a gyógypedagógusok között.  

Az autista gyermekek ellátása online folytatódott tovább a veszélyhelyzet ideje alatt. 

 

Az óvodai nevelő-oktató munkát segítő (NOKS) és működést segítő munkatársak  
 Beosztás Név 

NOKS munkatársak Dajkák Dakó Attila Ferencné 

Dakó Tiborné 

Deák Ildikó 

Hunyadi Tiborné 

Kresztovoj Józsefné 

Progli Mártonné 

Tóth Mihályné 

Pedagógiai asszisztens Aradi Anikó 

Kakóné Gál Andrea 

Óvodatitkár Németh Lászlóné 

Működést segítő Karbantartó Rácz Zoltán 

Kisegítő Géró Norbertné 
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Kis István 

 

Minden munkatársunk a tudásának legjavát adta céljaink és feladataink elérésében. A kialakult 

veszélyhelyzet miatt nagyobb feladat hárult a nevelést segítő dolgozóinkra a takarításban, 

fertőtlenítésben, udvari játékok festésében, az udvarrendezésben, fűnyírásban, nekik köszönhetően 

gyönyörűen rendezettek a hatalmas udvarrészek, és az óvintézkedéseknek megfelelőek a higiéniai 

feltételek.  

 

Közösségi szolgálat és főiskolai hallgató mentorálása az óvodánkban: 

 
  Fő Gyakorlatvezetők 

Főiskolai 

hallgató 
K. Barbara Lajmer Ágnes mentor 

 G. Zsanett Bekéné Kotvics Edit 

 Dósa Ivett Viktória Romhányi Olga 

 
 

Sajnos a COVID-19 vírusveszély miatt nem tudtuk fogadni G. Zsanett és D. Ivett főiskolai hallgatókat 

gyakorlatra, ők ugyanis március 23-tól jöttek volna az óvodánkba. Ezt őszre halasztottuk. Viszont a 

vírusveszély eltörlésével a nyárra tervezett K. Barbara óvodai gyakorlata megvalósítható lesz.  

Közösségi szolgálatra két diák jelentkezett volna, akiket szintén a veszélyhelyzet miatt nem tudtunk 

fogadni. A nyár folyamán akkor tudják ők is letölteni nálunk a szolgálatot, ha megszünteti a kormány a 

veszélyhelyzetet.  

Köszönet és dicséret illeti a gyakorlatvezetőket, amiért elvállalták és támogatják a napi munkájuk mellett 

a hallgatókat az óvodapedagógusi hivatásra való felkészítésben. 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

A nevelési év során az óvodákban a költségvetés időarányos felhasználása megfelelő volt. 

Az óvodák jól felszereltek, megfelelő feltételek között működtek. Az óvoda költségvetésén túlmenően 

pályázati összegek, szülők, vállalatok, a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány és vállalkozások támogatásával 

egészült ki az óvodánk felszereltsége. Az óvodák külső képe is mutatja az itt dolgozók igényességét, a 

szép iránti fogékonyságát, precizitását. 

 

Pályázataink: 

 

1. Lakitelek önkormányzata konzorciumi formában, közös pályázatot nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 

kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 

című felhívás keretében. Az együttműködés sikeres volt, az elnyert összegből településünkre 

74.755.512.-Ft támogatás kerül. A pályázati összegből komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés 

valósul meg óvodánkban, valamint 700.000.-Ft értékű udvari játékfejlesztésre kerül sor. Ebből a 

pályázati támogatásból sikerült beszereznünk 7 db futóbiciklit - 7 db sisakkal, 35 db 

kerékpárcsengőt, 4 db tornaszőnyeget. Szintén ebből a pályázatból sikerült megvalósítani a 

„Bicajjal az oviba!” családi programunk catering részét. Sajnos a veszélyhelyzet miatt elmaradt a 

május 1-re tervezett családbarát váltóversenyünk, amelyre szintén ebből a pályázatból terveztük az 

ajándékozáshoz az eszközöket (ugrálókötelek, hullahopp karikák, kenguru labdák, üdítők, csokik, 

érmek) ill. a cateringet. 

 

2. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által kiírt pályázaton nyert az óvodánk alapítványa 2019. 

tavaszán 300.000 forintot, melynek köszönhetően a 2019 nyári OVI- VAKÁCIÓ programunkhoz 

beszerzett eszközökön kívül (színes papírok, ragasztók, filctollak, zsírkréták, színes ceruzák, 

Toner a fénymásolóba, fénymásoló papírok, lamináló fóliák, A/3 lamináló, a néptáncos héten a 



 

7 Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Éves értékelés 2019-2020 

népi zenekar tiszteletdíja, a környezeti héten kiránduláshoz útiköltség, színes bőrök a lovas hétre) 

a 2019 őszén megrendezésre került családbarát napunkon a faültetéshez facsemete megvásárlását 

és a népi zenekar tiszteletdíját is ebből finanszíroztuk. 

 

3. A nyár végén benyújtott pályázatunk: Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által óvodák 

számára meghirdetett pályázat az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére sikeres volt.  „Örökös 

Zöld Óvoda” címre minden olyan, feladat ellátási hely pályázhatott, amely már három alkalommal 

elnyerte a Zöld Óvoda címet. Köszönet Gyuricsánné Pleva Évikének, aki kézben tartva a Zöld 

Óvoda címhez tartozó fenntarthatóságot, nagy részt vállalt a pályázat megírásából. A minősítést 

tanúsító oklevelünket Évike 2020.01.23-án vette át Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum és Könyvtárban. 

 

Az első félévben elkészült munkák, illetve fejlesztések: 

Lakitelek önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az óvodánk épületei szépen 

felújítottak, korszerűek legyenek.  Mindig nagy figyelmet fordítunk a meglévő épületeink, eszközeink 

állagmegóvására, a bővítésére, fejlesztésére. 

 

Az első félévben az alábbi munkákat végeztük el: 
Új óvoda Régi óvoda 

➢ a melegítő konyha tisztasági festése 

➢ Fészekhinta javítása a Mazsola csoport 

udvarán 

➢ Lépcsőburkolás a tornaterem felőli két 

oldalsó bejáratnál 

➢ Tornaterem ablakainak, ajtóinak külső 

festése 

➢ Tornaterem parkettájának felújítása 

➢ Mazsola csoportszoba mosdókagyló körüli 

csempézése 

➢ Érintésvédelmi szabványossági 

felülvizsgálat 
➢ Összes óvodai szőnyeg kitisztíttatása. 
➢ Zöldhulladék tároló kiüríttetése. 
➢ Kazán karbantartása, javítása 
➢ Fa udvari játék javítása 
➢ Vesszőbútorok megjavíttatása, felújítása 
➢ Rovar-rágcsálóirtás és ellenőrzés 
➢ Földszinti felnőtt WC újra csempézése 

➢ labdatartó javítása 

➢ Fészekhinta javítása a régi óvoda 

udvarán 

➢ Érintésvédelmi szabványossági 

felülvizsgálat 

➢ Rézsútos függeszkedő megerősítése 

➢ Zöldhulladék tároló kiüríttetése. 

➢ Kazán karbantartása 

➢ Fa udvari játék javítása 

➢ Külső terasz csatornázása 

➢ Elülső oldali terasz falának elbontása 

➢ Rovar-rágcsálóirtás és ellenőrzés 
 

Gyermeklepedők megvarratása, szúnyoghálók rendbetétele, 16 db gyermekágy megjavíttatása, 

udvari homokozó játékok beszerzése. 

 

 

A nevelési év során még elvégzett karbantartások, fejlesztések. 

 

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzet új helyzetet teremtett az intézményeinkben. A 

március 19-től elrendelt rendkívüli szünet miatt előre lettek hozva a nyári karbantartási munkálatok. 

Megtörtént az intézmények nagytakarítása, alapos fertőtlenítése. Mindemellett a benti és kinti játékok 

kiselejtezése, az irattár rendbetétele, az elmaradt dokumentációk pótlása, javítása, az elszakadt 

mesekönyvek ragasztása is megvalósult. Valamint: 

 

✓ új óvoda előterének, földszinti folyosójának festése 

✓ tornaterem festése 
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✓ tornaeszközök fertőtlenítése, mosása 

✓ mindkét óvodában kertrendezés, virágültetés 

✓ mindkét óvodában udvari vas játékok csiszolása, mázolása 

✓ folyamatos fű- és sövénynyírás  

✓ új óvodában a kerékpár, -és szerszám tároló sufnik rendbetétele  

✓ óvodai tavak kitisztítása  

✓ homokozók feltöltése homokkal 

✓ új óvodában redőnyjavítás 

✓ új óvoda kapujában zárcsere  

✓ régi óvoda parkolójának elkészítése 

 

Régi álom vált valóra a régi óvoda parkolójának elkészítésével. Az Alapítvány és az SZMK finanszírozta 

teljes egészében a 166 m2 -en, mart aszfaltos technológiával elkészült parkolót. Mivel óvodáról van szó, a 

projektet támogatta az ALFÖLD ASZFALT (Ikon-Security Kft.) is, akik elkészítették. A munkálatokat 

május 26-án kezdték meg, majd május 30-án átadták az elkészült parkolót. Hálásan köszönjük a 

támogatást a Lakiteleki Óvodáért Alapítványnak és a Szülői Munkaközösségnek. Ezáltal biztonságosabb 

és kényelmesebb a közlekedés a régi óvodánál. 

 

Rácz Zoltán karbantartónknak köszönhető, hogy szépen, esztétikusan megtörténtek a helyiségek festései, 

a burkolások a nevelési év során. Mindig nagy gonddal figyel az intézményeink karbantartására. Sajnos a 

veszélyhelyzet elején történt balesete miatt folyamatos táppénzen van, így nagyobb feladat hárult a 

dajkákra és a nyugdíjból visszatért kolléganőre, Bohács Jenőnére, aki szívesen vállalta intézményeinkben 

a rendkívüli szünet idején a fűnyírást, virágok ültetését és a locsolást. A nevelést segítő dolgozóinknak és 

Áginak köszönhetően szépek, rendezettek intézményeink.  

 

Az intézményi munkák mellett 3 dajkánk, a konyhai kisegítőnk és 1 pedagógiai asszisztensünk, 

besegítettek a helyi újság széthordásában, de részt vállaltak a veszélyhelyzetben szükséges maszkok 

varrásában is, a gondozóház által koordinált bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában az idős 

embereknek, és óvodatitkárunk a Laki-konyhánál történő étkezéssel kapcsolatos adminisztrációban. Így 6 

dolgozónk is át lett irányítva, más munkakörbe tartozó feladatok elvégzésére. Büszke vagyok 

munkatársaimra, hogy rugalmasan alkalmazkodva a megváltozott helyzethez, precízen és lelkiismeretesen 

végezték a feladatokat.   

 

Továbbra is célunk, hogy az óvodai játszóudvar füves területeit felújítsuk, és automata öntözővel lássuk 

el, bővítsük az udvari játékokat és minden udvari játékunk megfeleljen a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló 7/2012. (IV. 18.) NGM 

rendeletnek. Tervezzük az új óvodában a Pillangó és Bóbita udvarrészének találkozásánál lévő fa udvari 

játék kivételét, és helyére egy mászó fallal, mászókával és csúszdával kombinált tornyot telepítenénk. 

 

Céljaink eléréséhez kérjük továbbra is a fenntartó, a szülői szervezet és a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 

támogatását.  
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SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

 

Nevelési év gyermeklétszám adatai 

 

 
 

Tankötelessé válók száma: 74 

 

Iskolába elmegy ősszel: 64 

 

 

A GYERMEKEK SZOCIÁLIS HELYZETE, GYERMEKVÉDELEM 

 

 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2019.10. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2020.05.31. 

Csoport 

neve                    

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

Bóbita 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Katica 1 0 1 2 0 1 0 1 3 0 

Margaréta 0 1 3 0 0 0 1 3 1 1 

Napsugár 0 0 1 5 0 0 0 1 4 0 

Pillangó 2 1 1 2 0 2 1 1 5 2 

Vackor 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

Mazsola 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 

Összesen: 3 2 8 10 0 3 2 9 18 7 

 

 

 

 

 

Csoportok létszáma 2019.10. Csoportok létszáma 2020.05.31. 

 

Csoport 

neve 

 

fő 

2-es  

szorzóval 

számítandó 

3-as  

szorzóval 

számítandó 

Számított 

létszám 

 

fő 

2-es  

szorzóval 

számítandó 

3-as  

szorzóval 

számítandó 

Számított 

létszám 

Bóbita 26 0 0 26 26 0 0 26 

Katica 24 0 1 26 24 0 1 26 

Margaréta 24 2 1 28 23 2 1 27 

Pillangó 25 1 0 26 24 1 0 25 

Napsugár 23 0 1 25 24 0 1 26 

Vackor 25 1 0 26 24 1 0 25 

Mazsola 26 1 0 27 26 2 0 28 

Összesen 173 5 3 184 171 6 3 183 
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A veszélyhelyzet során a rendkívüli szünet és a gyermekfelügyelet idején is a gyermekétkeztetés a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint volt 

biztosítva. 

 

Óvónőink gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő lapot töltöttek év elején 2019 

szeptemberben, 2020 januárjában és májusban, melyek elemzésekor jól láthatók a fejlesztésre szoruló, 

különös gondoskodást igénylő gyermekek, a segítségre szoruló családok. Jó látni, hogy milyen magas a 

nagycsaládban élő gyermekek aránya, viszont elszomorító, hogy az egészségügyi szempontból különös 

figyelmet igénylő gyermekek száma, valamint a dohányzó és az egyedül nevelő szülők száma is egyre 

több. Madari Istvánné, a gyermekvédelmi felelősünk kiválóan koordinálja intézményünkben a 

gyermekvédelmi teendőket, és nagyon jó szakmai kapcsolatot alakított ki a Tiszakécskei és a Lakiteleki 

Gyermekjóléti Szolgálat tagjaival, a védőnőkkel, a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületével, a bölcsőde 

gyermekvédelmi felelősével, és az óvodai szociális segítővel, aki rendszeresen be van vonva az óvodai 

programjainkba. Ilyen volt az „Ovi-zsaru” foglalkozások keretein belül a Ciki a Cigi „című program, a 

„Bicajjal az oviba!” - egészségmegőrző családi nap, az életfa ültetéssel egybekötött családbarát nap vagy 

a Luca napi táncház. Dicséretes, ahogyan Madariné Judit nyomon követi a nehéz anyagi és szociális 

helyzetben élő családok életét, valamint tartja a kapcsolatot az alapellátásba vett gyermekek óvónőivel. 

 

A gyermekvédelmi felderítő lap óvodai összesítője 2020.05.31. 
 

 összesen fő % 

Gyermekek száma 171 100 

Nagycsaládban élnek 69 40% 

Hátrányos helyzetű 3 2% 

Halmozottan hátrányos helyzetű 2 1% 

Eü.-i szempontból különleges gondozást igényel 36 21% 

Egyedül nevelő szülők 21 12% 

Rossz anyagi helyzetben élnek 7 4% 

Dohányoznak 42 24% 

Nevelési hiányosságok 9 5% 

Rossz lakás visz. 6 3,5% 

Rendezetlen családi jogállás 0 0% 

Gondozatlan gyermek 4 2% 

Érzelmi, értelmi hiány 2 1% 

Gyermekvédelmi kedvezmény 20 11,7% 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2019.10. 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2020.05.31. 
 

Csoport 

neve                    

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesülő 

Ingyen 

étkező 

Teljes 

térítést 

fizető 

Nem 

étkező 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesülő 

Ingyen 

étkező 

Teljes 

térítést 

fizető 

Nem étkező 

Bóbita 1 24 2 0 1 24 2 0 

Katica 2 22 2 0 2 22 2 0 

Margaréta 8 22 1 0 8 22 1 0 

Napsugár 1 20 3 0 1 20 4 0 

Pillangó 4 25 0 0 4 24 0 0 

Vackor 1 23 2 0 1 22 2 0 

Mazsola 3 21 5 0 3 21 5 0 

Összesen: 20 158 15 0 20 155 16 0 
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A védelembe vett gyermekek száma: 1 fő       

 

 

KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK MEGVALÓSULÁSA 

 

PEDAGÓGIAI EREDMÉNYESSÉG 

 

A Minősített referenciaintézmény címhez köthető intézményi működés eredményessége érdekében a 

szakmai tudásunkat egyesítve, egymást segítve folytattuk a szakmai munkánkat, hangsúlyt fektettünk a 

megújuló szervezet tudatos alakítására, a közösen elfogadott értékek mentén.  

Fontosnak tartottuk az új munkatársak segítését, szakmai támogatását. Nagy figyelmet fordítottunk arra, 

hogy valamennyi munkatársunk jól érezze magát intézményünkben, mind szakmai, mind az emberi 

kapcsolatok kiegyensúlyozottak legyenek.  

 

Sajnos a világjárvány miatt kialakult helyzetben március 19-től elmaradtak a programjaink. Azonban 

közös volt a felelősségünk abban, hogy a családi nevelést a szokásostól eltérő formában és tartalommal 

segítsük oly módon, hogy a gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentve, 

tevékenyen és élményekkel teli legyen. Az óvónők a Pedagógiai Programunkra, alapozva készültek 

gyermeki tevékenységre ösztönző, motiváló kisfilmekkel, videófelvételekkel. 

A zárt facebook csoportokban adtak ötleteket, letölthető meséket, zeneanyagot, játékos feladatokat, 

gondolkodást, és kitartást fejlesztő kis feladatlapokat a gyermekeknek, természetesen a szülők 

bevonásával. Az óvodapedagógusok próbáltak olyan linkeket is segítségképpen megjelölni, illetve játékos 

feladatokat összeállítani, amellyel támogathatták az iskolába készülő gyermekek fejlődését is az otthoni 

körülmények között.  

Próbáltunk úrrá lenni a helyzeten, és a képességeink legjavát adva, Home Office-ban voltunk a szülők és 

gyermekeik segítségére május 29-ig. Próbáltuk segíteni az otthoni heti és napirend kialakítását. Tudtuk, 

hogy nem könnyű feladat ez, hiszen a szülőkre hárult a nagyobb feladat, a pedagógusé pedig a segítő 

szerep lett. Az volt a feladatunk, hogy a pedagógiai tudásunkkal támogassuk mindezt, a megváltozott 

körülmények között is folytassuk a nevelő munkát – online segítség nyújtás formájában. 

 

A szakmai munkánk végzése során szem előtt tartottuk a kiemelt nevelési feladatunkat: a családokkal 

való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kiépítését. Ennek megfelelően a szeptembert az új gyerekek 

beszoktatásával töltöttük, alapul véve, hogy a nevelés elsődleges színtere a család. Első őszi programunk 

a „Mi sül a kemencében?” c. szüreti nap a Népfőiskolán, kiváló lehetőség volt arra, hogy az óvodások 

megismerkedjenek magával a szüretnek a fogalmával, annak folyamatával, és a must készítésével. 

Emellett megtekinthettük a gyönyörűen megújult Népfőiskolát, az újonnan elkészült lovardát, footgolf 

pályát. A zöld jeles napok megünneplését a szeptember 22-ei autómentes napra terveztük. Így szeptember 

23-án megtartottuk a „Bicajjal az oviba!” – családi egészségmegőrző napunkat közösen a családokkal. 

Nagy sikere volt a családi kerékpártúrának, a közös zenés gimnasztikának, a finom sajtok kóstolásának.  

Az egészséges életmód, mozgás témában zajló sikeres délelőtt egy közös finom ebéddel zárult az óvoda 

udvarán, ahol a gyerekek és szülők együtt pihenték ki a szórakoztató, tartalmas délelőttöt.  

Kiválóan koordinálta ezt a programunkat Erdősné Ladányi Boglárka és Gyuricsánné Pleva Éva, valamint 

a biztonságunkat felügyelték a polgárőrök, akikre mindig számíthatunk.  

Október 5-én került megrendezésre az óvoda és SZMK közös szervezésével az őszköszöntő szüreti nap 

és jótékonysági bál, amely nagyon sikeres volt. Ezt a programunkat támogatta Lakitelek Önkormányzata, 

a Lakiteleki Népfőiskola, a Lakiteleki Hegyközség és a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány. 

Folyamatosan beindultak a mozgásfejlesztő és egészségmegőrző programjaink. A Góliát-

gyermeklabdarúgó programunk 24 gyermekkel indult, majd a nevelési év során lecsökkent 20 főre. A 

program működtetésében jelentős szerepe van Barta-Bencsik Anita óvodapedagógusnak, és Kakóné Gál 

Andrea pedagógiai asszisztensnek. Három alkalommal Bozsik tornán vettek részt, egyszer Nyárlőrincen 

és kétszer Szentkirályon. A gyógytestnevelés és Delacato foglalkozásokat továbbra is lelkesen vezette 
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Aszódiné Magyar Beáta mozgásfejlesztő a vezetőként kötelező 10 órájában. A nagy gyermeklétszámra 

való tekintettel a gyógytestnevelés három csoportban zajlott. A régi óvodában 10 kisgyermek tornázott az 

újban 33. A Delacato tornára 3 régi és 5 új óvodás járt. A vízhez szoktatás október 11-től indult a régi 

óvodás nagyokkal (10 fő) és a Katicásokkal (5 fő), majd folytatták a Mazsolások (14 fő). Őket követte a 

Pillangó (7 fő) és a Bóbita csoport (9 fő). Sajnos a Margaréta csoportra a kialakult vírushelyzet miatt már 

nem került sor. Dicséretes, ahogyan ezt a programot Barta-Bencsik Anita koordinálja és tervezi.  Az 

uszodába való kijutást Földvári Dezsőnek köszönhetjük, aki az iskolabusszal ezt térítésmentesen 

biztosította a számunkra. 

A művelődési programok magas színvonalon valósultak meg óvodánkban. Köszönhető ez a kiváló 

szakembereknek és a szervezőknek. A Ciróka bábszínházba az összes nagycsoportosunk megváltotta a 

bérletet. Két előadást láthattak a nevelési évben a gyermekek. A könyvtár és a Közösségi Tér 

szervezésében is kiváló programok valósultak meg – a már hagyománynak számító kutyás könyvbújó 

foglalkozás, karácsonyi, gitáros koncerten vehettek részt a gyermekek, de a csoportokban tartott 

projektekhez kapcsolódóan is részt vehettek könyvtári foglalkozáson. Köszönjük mindezt Szabó Istvánné 

Juditnak, a könyvtár vezetőjének. 

Szintén a Községi Könyvtár, valamint a Védőnői Szolgálat szervezésében tartott előadást Aszódiné 

Magyar Beáta intézményvezető óvodaérettség témában, ahol nagyon érdeklődőek voltak a fiatal szülők. 

November 04-én Kalap Jakab játékos-zenés interaktív koncertje és bábjátéka „Madarak és fák 

természetvédelmi koncert” című gyermekműsorában kápráztatta el az őt hallgató kicsiket és nagyokat. Ez 

alkalomból almafát is ültettünk, mégpedig Bálint György által, a 100. születésnapja alkalmából 

adományozott 100 gyümölcsfa egyikét. Március 02-án pedig a „9 magyar kutya bábkoncertje” címmel 

örvendeztette meg az óvodásainkat. A magyar kutyafajtákat bemutatva, a felelős állattartásra is felhívta a 

figyelmet. A játékos-zenés interaktív koncerten nagy szerepet kaptak a bábok, melyek dalban elbeszélve 

mutatkoztak be, bővítve ezzel az óvodás korosztály ismereteit a hazánkban honos kutyákról. 

Hagyomány óvodánkban a Márton nap megünneplése, melyet összekötünk a Családbarát napi 

programunkkal, melyet a Lakiteleki Népfőiskola és a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány támogatott 

pályázati pénzből. A Márton napi hagyományokhoz kapcsolódóan zenés gyermekműsorral lepte meg a 

Lóca együttes az óvodásainkat, amely szinte elvarázsolta őket. A már hagyománnyá vált életfát is 

elültettük, az elmúlt egy évben született gyermekek szívecskéit felakasztva a szüleik segítségével.  

A magyar kultúra napja alkalmából a Nyárlőrinci és a Tiszakécskei óvoda mesemondó délutánján is 

részt vettek óvodánk gyermekei. Az idén a Vackor csoportból 2 fő, a Margaréta csoportból 3 fő, a 

Mazsola csoportból pedig 1 fő képviselte kiválóan óvodánkat. Köszönhető ez Bekéné K. Edit, Barta-

Bencsik Anita és Gyuricsánné Pleva Éva felkészítő munkájának. 

A gyerekek körében közkedvelt a tánc. Ez jól látható a Romhányi Olga által vezetett gyermektánc 

foglalkozásokon. 32 gyermek vett részt ebben a programban, 14 kicsi (Aprócskák) és 18 középsős (Aprók 

tánca). A Perdülj! Fordulj! tehetségműhely táncosai 19-en voltak. Olga lelkesen, és kiválóan vezeti ezt a 

tevékenységet a gyermekek körében, és több szereplést is vállal ez által. (Szüreti felvonulás, Luca napi 

táncház, farsangi mulatság). Sajnos a COVID-19 vírusveszély miatt ez a program is abba maradt március 

közepétől.  

Kedvelt program a szülők körében a gyermekeknek szervezett játékos angol nyelvtanulás. A gyermekek 

mindig szívesen látogatják ezeket a foglalkozásokat, ahol játékos keretek között ismerkedhetnek az angol 

nyelv alapjaival. Nagy Viktória vezetésével 13 kisgyermek vett részt rendszeresen ezeken a 

foglalkozásokon. Kiváló kapcsolatot épített ki vele Lajmer Ágnes óvodapedagógusunk, aki koordinálja 

ezt a programot. A veszélyhelyzet miatt elmaradt foglalkozásokat a tanárnő szeretné bepótolni a nyár 

folyamán, amint lehetőség adódik rá.  

Sikeres programunk a „Ciki a cigi” az OVI-ZSARU keretein belül valósult meg Erdősné L. Boglárka 

jóvoltából, mellyel célunk, hogy a gyermekeken keresztül hatva a szülőkre hívjuk fel a figyelmet az 

egészség megóvására. Sajnos még mindig magas a dohányzó szülők száma az óvodánkban (24%). 

 

 

 

 



 

13 Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Éves értékelés 2019-2020 

Szerepléseink 

Őszköszöntő  Perdülj! Fordulj! tehetségműhely  Romhányi Olga 

Idősek napja  Bóbita      Lajmer Ágnes, Bohács Jenőné 

Falunap:   Mazsola      Gyuricsánné P. Éva, Sebestyén Andrea 

Luca nap  Aprótáncosok     Romhányi Olga 

Adventi hétvégék: Mazsola     Gyuricsánné P. Éva, Sebestyén Andrea 

   Margaréta    Barta-Bencsik Anita, Kristófné M. Anita 

   Pillangó    Erdősné L. Boglárka, Táborosiné T. Mónika 

Gondozóház karácsony Vackor    Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit  

Bölcsődei karácsony Katica     Romhányi Olga  

Falukarácsony   Napsugár    Madari Istvánné, Kerekes Mária  

Felnőtt karácsony Napsugár     Madari Istvánné, Kerekes Mária 

Farsang  Perdülj! Fordulj! tehetségműhely Romhányi Olga  

 

A Közösségi térben megszervezett Mikulás ünnepségen állandó műsorvezetőként koordinálja nagy 

sikerrel Bekéné Kotvics Edit és Lajmer Ágnes a rendezvényt. 

 

A tanköteles korú gyerekek DIFER vizsgálata 2020. január 16-tól megkezdődött, melyet Aszódiné M. 

Beáta intézményvezető végzett az eredményes iskolakezdés előfeltételét képező elemi készségek 

diagnosztikus értékelését lehetővé téve.  

 

Felmerült a kérdés az új törvény hatályba lépésével (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

(45.§ (2)) - szükség lesz-e még a DIFER mérésre? Mi úgy gondoltuk, hogy a törvény módosítása ellenére 

fontos, hogy képet kapjunk a tanköteles korú gyermekek elemi készségeiről. Hiszen az eredményeket 

látva, tudtuk, hogy mely lemaradást mutató alapkészségeikben kell, hogy erősítsük, fejlesszük még a 

gyermekeket.   

 

DIFER  

 

A tanköteles korú gyerekek száma:  74  fő 

Vizsgált tanköteles korú gyerekek száma: 73  fő 

Vizsgálat időpontja      2020. január-február hó 

 

A mért készségek sorrendje: összehasonlítás 

 
Készségek felsorolása 2020 

% 

2019 

% 

Beszédhanghallás fejlettsége 98,6 %  97 % 

Tapasztalati összefüggés - megértés 90,4 %  92 % 

Relációszókincs fejlettsége 87,7 % 71 % 

Tapasztalati következtetés 

fejlettsége 

80,8 %  78 % 

Számolási készség fejlettsége 75,3 % 70 % 

Írásmozgás koordináció fejlettsége 2,7 % 19 % 

 

Az összehasonlító táblázatból jól látható, hogy ebben a nevelési évben a gyermekek vizsgált készségei a 

Tapasztalati összefüggés – megértés és Írásmozgás koordináció fejlettsége kivételével fejlettebbek az 

előző évihez képest. Az írásmozgás koordináció pedig nagyon alul marad. Annak ellenére, hogy ennél a 

korosztálynál az ujjaik csontosodása folyamatos, javaslom a nevelőtestületnek, hogy játékos feladatokkal 

nagyobb figyelmet fordítsanak a finommotorika fejlesztésére.  
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Az új törvény hatályba lépésével csak a Szakértői Bizottság és az Oktatási Hivatal javaslatával maradhat 

tanköteles korú gyermek még egy évet az óvodában. A vizsgálatok eredményeképpen a 74 tankötelesből 

64 gyermek kezdi meg az iskolát ősszel. 

 

 

 

 

 

 

      

 

KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL, SZÜLŐK RÉSZT VÉTELE AZ ÓVODAI ÉLETBEN, 

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDOKKAL. 

 

 

Megvalósítva a nevelési év kiemelt céljait és feladatait - a családokkal való hatékony együttműködést, a 

nevelési év során több olyan programot is valóra váltottunk, amely a család-óvoda kapcsolatát erősítette. 

Az óvodai csoportokban folytatott projektekbe, témahetekbe szívesen bekapcsolódtak a szülők, és 

lelkesen vettek részt egy-egy záró eseményen, vagy kézimunka tevékenységben, sütésben. 

Az idősek világnapjára megemlékezve, óvodánk vendégei voltak a nagyszülők október 10-én, mely 

mindig nagy öröm számunkra. A délelőtt folyamán együtt játszottak, kézműveskedtek a nagyszülők a kis 

unokáikkal. A kicsi gyermekek mindig nagy megbecsüléssel néznek fel az idős emberekre. 

A szeptember 23-án megtartott „Bicajjal az oviba!” – családi egészségmegőrző napunknak is nagy sikere 

volt, melynek során az egész délelőttöt együtt töltötték a szülők a gyermekeikkel.  Kerékpártúrán vehettek 

részt, előadást hallgattak az egészséges táplálkozásról, együtt tornáztak, sőt az ebédet is együtt 

fogyaszthatták el. 

Ebben a nevelési évben Márton naphoz kötve rendeztük meg a CSALÁDBARÁT NAP-ot a Lakiteleki 

Óvodáért Alapítvánnyal közösen. A Lóca együttes zenés koncerttel színesítette ezt a programunkat, majd 

elültetésre került az életfa, azaz a Virágos kőris. 

A szülői szervezettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, az intézmény vezetője rendszeresen tartja a 

kapcsolatot a szülőkkel. Sikeres rendezvényünk az Őszköszöntő és a Luca napi táncház volt, valamint a 

farsang. A Luca napi táncházat ezúttal a Vasvarjú együttes egészítette ki műsorával, melyet az SZMK 

támogatott. Sajnos a TALENTUMKA tehetségnapunk, a nyílt napok, az anyák napja, a május 1-re 

tervezett családi váltóversenyünk, az utolsó záró szülői értekezletek, az évzáró és ballagásunk elmaradt a 

vírusveszély miatt. 

A szülői szervezet támogatásával kapták meg a gyermekek a csomagot a Mikulástól, és a karácsonyi 

ajándékok megvásárlását is 35 000 forinttal támogatta csoportonként, valamint szaloncukorral. Húsvétra 

csoki tojást kaptak a gyermekek. A veszélyhelyzet ellenére a ballagó gyerekeknek a tarisznyát és a 

belevaló apró ajándékokat is beszerezte az SZMK, amelynek átadására az iskolai tanévnyitó előtt kerül 

sor. 

A csoportokban három szülői értekezletet tudtunk tartani a nevelési év során, ahol a szülők 

tájékozódhattak a nevelési alapelveinkről, értékeinkről, az iskolakezdéshez szükséges érettségről. A 

szeptemberi szülői értekezletek elején érzékenyítést tartottak az autista szakemberek, míg a decemberi 

szülői értekezletek elején Zámbori Anett pszichológustól hallhattak előadást a családban zajló nevelés 

fontosságáról. A fejlesztőpedagógusaink és tehetségfejlesztőink ebben a nevelési évben írásban 

tájékoztatták a szülőket. Egy réteg szülői értekezlet valósult meg az iskolába menő gyerekek szüleinek, 

melyet a veszélyhelyzet miatt az iskola tornatermébe szerveztünk, ahol tájékoztatást tartottak a tanító 

nénik és az igazgató. A vírusveszély miatt az óvodába online történt a beiratkozás, így az újonnan 

beíratott gyermekek szüleinek elmaradt a szülői értekezlet. Helyette telefonon vették fel a kapcsolatot az 

óvodapedagógusok az új szülőkkel, hogy bemutatkozzanak, és tájékoztassanak. A veszélyhelyzet 

eltörlésével tervezhető lesz ennek az elmaradt szülőinek a megvalósítása. Nagyon jó lehetőség a szülővel 

való kapcsolat erősítésére a fogadóóra, ahol az óvodapedagógusok tájékoztatást adnak a gyermek 

Fejlesztendő terület:  

- A DIFER fejlesztő füzetek rendszeres használata a tanköteles korú gyermekek körében az 

egyéni fejlesztéshez. (írásmozgás koordináció, elemi számolási készség…) 
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képességeinek fejlettségéről, de a felmerülő problémáknak a megbeszélésére, tanácsadásra is jó alkalom. 

Sajnos az első félév értékelése után nem volt megvalósítható tovább a fogadóóra sem a koronavírus miatt. 

Óvodánkban minden csoport működtet a szülőkkel zárt csoportot, amely nagyon alkalmas a gyors 

informálásra, és a csoportban készült fotók, videók feltöltésére, ezáltal az adatvédelmet is könnyebb 

betartani.  A vírusveszély miatt elrendelt rendkívüli szünet és gyermekfelügyelet idején kiválóan 

működtek ezek a zárt facebook csoportok. Büszkék vagyunk a szülőkre, akik kitartóan, következetesen 

próbálták az online kapott feladatokat megoldani, főleg az iskolába készülő nagyokkal. De a kisebbek is 

aktívan vettek részt a tevékenységek megvalósításában.  

 

A szülők jól tudnak még tájékozódni az óvodában történtekről a havonta megjelenő Laki Lurkó 

oviújságból, valamint a honlapunkról (www.szivarvanyovi.hu).   

 

 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSÉG.  

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulásból történt kiválás a dokumentumaink újabb 

módosításait vonta maga után. A közösen kidolgozott és elfogadott Pedagógia Programunk, az 

intézményi Egységes mérés-értékelési rendszer jól biztosítja az egységes pedagógiai szemlélet és 

gyakorlat alapfeltételeit.  

Óvodánkban három munkaközösség működik, melyből egyben a bölcsőde egyik kisgyermeknevelője is 

dolgozik. 
 

A Fejlesztő munkaközösség kiváló szakmai munkájával segíti a nevelőtestületet a fejlesztőpedagógiai 

feladatok ellátásában, prevenciós és korrekciós munkában, a mérések-értékelések, vizsgálatok 

elemzésében, szakmai előadásokat, hospitálásokat, bemutatókat szerveznek. Ebben a nevelési évben 

kidolgozta a családdal való együttműködés és kapcsolat összefoglaló táblázatát, és feladatul tűzte ki az 

SNI, BTMN, HH és HHH gyermekek családi hátterének vizsgálatát a szülői értekezletek 

látogatottságának elemzésével. Ebbe a munkába a gyermekvédelmi felelőst is bevonták. Bekéné Kotvics 

Edit a Fejlesztő Munkaközösség vezetője prezentálta a féléves értekezleten a vizsgálat eredményeit, majd 

hipotézisek lettek felállítva, melynek eredményeképp elkészült az Intézkedési terv a szülői értekezletek 

látogatottságának növelésére. 

Dicséretes, hogy a bölcsődéből is részt vesz kisgyermeknevelő a munkaközösség működésében, ezáltal is 

párhuzamot vonva az óvoda és bölcsőde kiemelt feladatában.  

Példaértékű Bekéné Kotvics Edit munkaközösség vezető szakmai munkássága, és ahogyan irányítja a 

munkaközösségben folyó munkát. Ezt publikálta is az októberi Óvodai nevelés szakmai folyóiratban. 

Gratulálunk.  

 

A Természetismereti munkaközösség tagjai nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolnak a Kontyvirág Erdei 

iskolával. Céljuk: a Zöld Óvodai tartalmak koordinálása, a programok magas szinten való megvalósítása. 

Örömmel fogadtuk, hogy megnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet. A pályázat megírásában nagy részt 

vállalt a munkaközösség vezetője: Gyuricsánné Pleva Éva. Gratulálunk neki ehhez a munkához. Évike 

mindig lelkiismeretesen figyel a Zöld óvoda címmel járó kritériumok betartatására, és a fenntarthatóságra. 

A nevelési év során több Zöld óvoda program, tevékenység is megvalósult „Bicajjal az oviba!”, Kalap 

Jakab Mozgalom - az Ültess fát! programja keretében almafa ültetés, zöld fal folyamatos rendezése (az év 

kiemelt élőlényei), csoportonként élősarok kialakítása, pályázat meghirdetése az év madarának (erdei 

fülesbagoly) elkészítésére csoportonként. Sajnos az ezért járó oklevelek kiosztására már nem került sor a 

vírusveszély miatt. Javaslom viszont ennek pótlását. 

Nagy figyelmet kell fordítani arra is, hogy Madárbarát Óvoda vagyunk, ugyanis egyre kevesebb madár 

található az intézményünk udvarán. Sajnos a munkaközösség által tervezett víz világnapi játékos 

http://www.szivarvanyovi.hu/
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délelőttünk, és a Madarak és fák napja alkalmából szervezendő kirándulás a Kerekegyházi Kerek 

Esztendő Meseparkba is elmaradt a COVID-19 miatt, és a gyógynövénykert kialakítása is megrekedt.  

 

A Tehetséggondozó munkaközösség tagjai ebben a nevelési évben hat tehetségműhelyt működtettek. Két 

új taggal bővült a munkaközösség Kerekes Máriával és Kristófné Molnár Anitával, akik a Törpingáló - 

téri, vizuális műhelyt vezették. Maja a régi óvodában, Anita pedig az új óvodában. Nagyon büszkék 

vagyunk a tehetségműhelyekben folyó munkára, és örülünk annak, hogy Maja annak ellenére, hogy 

gyakornok, és portfóliót töltött, lelkesen vállalta ezt a tevékenységet. Anita pedig a nevelőtestületünkbe 

bekerült új kolléganőként vágott bele a tehetségműhely vezetésébe. Sőt mindketten rajzpályázatokon 

indították a műhelyeikbe járó tehetségesebb gyermekeket.  

A munkaközösség célja a tehetség felismerésével, gondozásával biztosítani a gyermekek számára az 

esélyegyenlőséget, lehetőséget teremtve minden gyermeknek az önmegvalósításra. Arra is törekednek, 

hogy az óvodapedagógusok módszertani ismereteit is gazdagítsák a tehetséggondozás terén szakmai 

műhelymunkák, hospitálások, belső továbbképzések által. Az éves kiemelt faladatnak megfelelően: a 

családdal való együttműködés a gyermek tehetségének azonosítása, gondozása céljából fogadó órákat, 

tanácsadást tartanak. Minden tehetségműhely vezetője kiválóan eleget tett az Akkreditált kiváló 

tehetségpont címnek, Romhányi Olga, Bekéné K. Edit, Aszódiné M. Beáta, Gyuricsánné P. Éva, Kerekes 

Mária, Kristófné M. Anita, és mindezt koordinálta Erdősné L. Boglárka. A kialakult koronavírus 

világjárvány miatt sajnos március 16-tól nem működtek a tehetségműhelyek. Voltak olyan műhelyek, 

ahol március 03-án voltak az utolsó foglalkozások, így a tehetséggondozó programok szinte az első félév 

után záródtak. Sajnos a TALENTUMKA tehetségnap is elmaradt, így nem volt lehetősége a 

tehetségműhelyekbe járó gyermekeknek bemutatni a tudásukat. A vírusveszély miatt nem került 

megrendezésre Kunszentmártonban a Tótágas Torna Túra sem, ahonnan évek óta kiváló eredménnyel 

tértek haza a Törperős tornászok. A nyílt záró foglalkozások is elmaradtak, ahol a szülőkön kívül az 

óvónőknek és a tanítóknak is megmutathatták volna tudásukat a tehetségígéretes gyermekek.  

 

 

 

 

 

 

 

A munkaközösségek, vezetői által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

 

MUNKACSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE 

 

Kettő munkacsoportunk elsősorban az intézményünk kapcsolatait erősítették. A tagok nagyon jól 

képviselik intézményünket.  

Az Óvoda-iskola munkacsoport tagjai tartják a kapcsolatot a legfőbb szakmai partnerünkkel, az iskolával. 

Ősszel, megszervezték a gyermekek iskolában történő visszalátogatását, mely hasznos megbeszélést, 

véleménycserét eredményezett az alsós tanítókkal. Az ott elhangzott információkat a nevelőtestület 

igyekezett beépíteni az óvodai munkába, a gyermekek iskolára való felkészítése során. Nagyon jó az 

együttműködésünk az alsós tanítói munkaközösséggel, mely köszönhető az óvoda-iskola átmenetet segítő 

munkacsoport működésének is, és vezetőjének: Lajmer Ágnesnek. Az iskola alsó tagozatának szervezett 

mesemondó versenyén óvónőink zsűritagként is jelen voltak (Gyuricsánné P. Éva, Aszódiné M. Beáta). 

Sajnos a március 12-ére tervezett Gergely-járás iskolába hívogató programunk, illetve a leendő 

iskolásokkal történő iskolalátogatás elmaradt a veszélyhelyzet miatt. A lazító intézkedések miatt végül 

sikerült megszervezni május 12-én a tanító nénikkel történő megbeszélésünket az óvoda tornatermében, 

tartva az előírt távolságot egymástól. A megbeszélésen megismerhettünk új tanítónőt, beszéltünk a 

gyermekek iskolaérettséghez szükséges képességeiről, és az esetleg adódó nehézségekről, mint pl. a 

helyes ceruzafogás, melynek gyakoroltatása, fejlesztése nehézségekbe ütközött a veszélyhelyzet miatt. 

Fejlesztendő terület:  

- intézményünk gyógynövénykertjének létrehozása. 

- komposztáló áttelepítése. 
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Június 10-én az iskola tornatermében lett megtartva az iskolába menő gyermekek szüleinek az a szülői 

értekezlet, ahol megtudták melyik osztályba került a gyermekük, és megismerték a tanító néniket. 

Sajnos elmaradt az iskolalátogatás a leendő elsős gyermekekkel, és a tanító nénik sem jöttek az 

óvodánkba, hogy a csoportokban megismerkedjenek a leendő iskolásokkal. 

 

A Környezeti kapcsolatok munkacsoport működésének és tevékenységének célja: az óvodába járó 

gyermekek segítése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű és a SNI 

gyermekek segítése érdekében az együttműködő partnerekkel való hatékony együttműködés koordinálása, 

lebonyolítása. Kiváló kezdeményezésük az „Adni Jó!”, mellyel 19 család 22 gyermekének okoztak nagy 

örömet. Köszönjük Gulyásné Varga Editnek ennek koordinálását. 

November 11-én megtartottuk Romhányi Olga koordinálásával a tapasztalatcserénket egyik fő 

partnerünkkel a kisgyermeknevelőkkel, a bölcsődéből jött gyermekek befogadási tapasztalatairól, 

önállóságáról, és a családokkal való együttműködésről, a szülők nevelési stílusáról. Megnyugtató 

számunkra, hogy milyen jól tudunk alapozni a bölcsődére az óvodai nevelés, fejlesztés során.  

Mivel 2020. március 19-től óvodánk zárva volt a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt, a 

továbbiakban tervezett programok sajnos elmaradtak. 

 

A Társulásból történő kiválás miatt az Önértékelési munkaközösség átalakult Önértékelési 

munkacsoporttá. 

Az Önértékelési munkacsoport segítette a pedagógusok és az intézményi önértékelést, az önértékelési 

rendszer működésének koordinálását. A belső ellenőrzéseknek a célja az volt, hogy segítséget adjanak a 

kolléganők pedagógiai – szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy hogyan 

valósította meg a Pedagógiai Programunkban foglaltakat. A nevelési év során 4 óvodapedagógus esett át 

önértékelésen, akiknek az önfejlesztési terve sikeresen fel lett töltve az Oktatási Hivatal informatikai 

felületére. A második félévben Aszódiné Magyar Beáta vezetői önértékelését valósították meg, mivel a 

vezető önértékelése a megbízást követő 2. illetve 4. évében kell, hogy megtörténjen. A COVID-19 vírus 

miatt kialakult veszélyhelyzet következtében elrendelt rendkívüli szünetben több idő jutott a 

dokumentumok elemzésére, viszont a vezető önfejlesztési tervének elkészítése még folyamatban van, 

melynek feltöltési határideje július 07. 

A munkacsoport vezetője: Aszódiné M. Beáta és Erdősné L. Boglárka bővítette tudását az Oktatási 

Hivatal felületén való eligazodáshoz, bár még néha nehézségekbe ütköztek a felület kezelésekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkacsoport vezetők által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

Pedagógiai műhelymunka 

 

Az óvodánkban folytattuk a szakmai műhelymunkát, melyet az alábbi csoportos, horizontális tanulás és 

hálózati együttműködés színterein valósítottunk meg:  

- hospitálások,  

- bemutató foglalkozások,  

- szakmai találkozók,  

- belső továbbképzések,  

- szakmai találkozók,  

- tapasztalatcserék  

Fejlesztendő terület:  

- partnereink együttműködésének levélben történő megköszönése, 

- partneri elégedettségmérés bepótlása az iskolába menő gyermekek szülei körében. 

- Felhasználói útmutató az Önértékelés során használt informatikai felületekhez – 

tanulmányozása javasolt. 
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A gyakornokunk, és az új kolléganő is rendszeresen hospitált Romhányi Olgánál, Madari Istvánnénál, 

Gyuricsánné P. Évánál és Erdősné L. Boglárkánál. Dicséretes az óvodapedagógusok segítőkészsége, hogy 

ezzel a tudásátadással is hozzájárultak nevelőtestületünk új és kezdő tagjainak tudatos fejlődéséhez, 

megerősödéséhez.  

A Lakitelek önkormányzata által konzorciumi formában sikeresen benyújtott EFOP-3.9.2-16-2017-00009 

azonosító számú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című 

pályázat keretében, sportszakmai műhelymunka került megrendezésre szeptember 7-én óvodánkban. A 

komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés tevékenysége keretében szervezett programon a pályázatban 

résztvevő községek (Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Lakitelek, Szentkirály) óvodapedagógusai vettek 

részt. A Magyar Szabadidősport Szövetség és Meghatalmazott partnerei által az óvónők 

megismerkedhettek egy játékon keresztül az óvodai integráció mindennapi gyakorlatával. A mozgásos 

foglalkozásokon történő differenciált csoportszervezéshez, valamint a mozgásszervi és egyéb 

diszfunkciók felismeréséhez adtak gyakorlati ismereteket a tornateremben végzett mozgásos feladatok.  

2019 decemberében a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei Tagintézményének 

pszichológusa: Zámbori Anett tartott szülőknek szóló előadást, „A nevelés elsődleges színtere a család” 

címmel, szülői értekezletek keretében. 

Belső műhelyfoglalkozás keretein belül dolgoztuk fel január 31-én a nevelési évünk kiemelt feladatát, a 

családdal való együttműködést és kapcsolatot. A szülői értekezletek látogatottságának és a SNI és BTMN 

gyermekek családi és szociokulturális hátterének vizsgálati eredményeit prezentálta Bekéné Kotvics Edit 

Fejlesztő Munkaközösség vezető. 

Sajnos a vírusveszély miatt kialakult helyzetben elmaradt a nevelést segítő munkatársak belső 

továbbképzése, a fejlesztő és tehetségműhely foglalkozások záró bemutatói. 

 

 

 

INTÉZMÉNYÜNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 

A nevelési év során törekedtünk a kialakult jó partneri viszonyok megtartására, a kapcsolatrendszerünk 

további ápolására, új kapcsolatok kialakítására. Munkatársainknak köszönhetően ebben a nevelési évben 

is jól alakultak óvodánk külső kapcsolatai. Fontos számunkra, a partnereinkben kialakuló kép az 

intézményünkről, melynek alakításában nagy szerepe van a megfelelő kapcsolattartásnak.   

Mind a bölcsődével, mind az iskolával rendszeres és jó a kapcsolatunk. A kisgyermeknevelők szakmai 

tapasztalataira nagyon jól tudunk támaszkodni, melyeket jól hasznosítunk az óvodai nevelésünk során. Az 

alsós tanítói közösséggel az őszi tapasztalatcsere, valamint a májusban megvalósult közös megbeszélés is 

ebben erősített meg bennünket. Nagyon jó az együttműködés az iskola vezetőjével és a tanítókkal 

egyaránt. Jól bevált gyakorlataink: az őszi és tavaszi szakmai megbeszéléseink, a közös szülői értekezlet. 

Sajnos az iskolába hívogató Gergely-járás, a tanító nénik óvodákban tett ismerkedő látogatásai, a 

Talentumkán, az évzáró és ballagás rendezvényeinken való részvételük elmaradt. Az iskolai tanévnyitó 

előtt tervezett búcsúzásra a ballagóktól, és az elmaradt szalagjaiknak a felkötésére viszont meghívtuk a 

tanító néniket, akik szívesen fogadták ezt. Támogatjuk a szoros együttműködést az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítése érdekében. 

A környező óvodák által szervezett mesedélutánokon örömmel vettünk részt. A Nyárlőrinci és a 

Tiszakécskei óvoda mesemondó délutánján a Vackor csoportból 2 fő, a Margaréta csoportból 3 fő, a 

Mazsola csoportból pedig 1 fő képviselte óvodánkat. Sajnos a világjárvány miatt kialakult helyzetben 

elmaradt a nyárlőrinci óvoda által szervezett Föld napi játékos délelőtt, a Kunszentmártoni verseny a 

mozgásukban tehetséges gyermekeknek. 

Nagyon jó kapcsolat alakult ki a gondozóházzal. Az idősek napján, karácsonykor nagyon jó érzés volt a 

gyermekekkel együtt kedveskedni egy kis műsorral. Megható volt látni, az örömet, a meghatódottságot az 

idős emberek arcán. Sajnos a COVID-19 miatt nem tudtunk menni a gyermekekkel húsvétkor, és anyák 

napján 
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A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival egyre szorosabb az együttműködés. Fontos 

továbbra is a jelzőrendszer gyors és hatékony működtetése, ebben nagy szerepe van az 

óvodapedagógusok, a gyermekvédelmi felelős lelkiismeretes munkájának, hisz arra törekedtünk 

mindvégig, hogy a problémák mielőbb megoldódjanak. Többször is esetkonferencián, védelembe vagy 

alapellátásba vett gyermeknél családlátogatáson vettünk részt a családok segítése érdekében. Ebbe a 

tevékenységünkbe bevonjuk az óvodai szociális segítőt.  

Az óvodai életet színesebbé téve, a települések és közművelődési intézmények – Közösségi Tér, 

Népfőiskola, könyvtár programjain rendszeresen részt vettünk. Rendezvényeiken óvodásaink szívesen 

szerepeltek. Ősszel a Népfőiskolán a „Mi sül a kemencében” programon vettek részt óvodásaink, ahol 

mindig nagy élmény a szüret, a must készítése. Nagy öröm számukra a finom kenyérlángos, amivel 

megkínálják őket. Sajnos a vírusveszély miatt nem tudtunk kimenni a tavaszi „Mi sül a kemencében” 

programra a Népfőiskolára. 

A vízhez szoktatás programunkhoz ingyen használhatják óvodásaink az uszodát, melyért nagyon hálásak 

vagyunk. Ezt sem tudtuk sajnos teljesen kihasználni a veszélyhelyzet miatt. 

A könyvtárban rendszeresen könyvtárórán vettek részt a nagycsoportosaink, melyeket nagyon élveztek. 

Szabó Istvánné a könyvtár vezetője az óvodás korosztálynak megfelelő programokkal készül, szem előtt 

tartva az ő életkori sajátosságaikat. Köszönjük ezt a sok lehetőséget neki. 

A Közösségi Tér az idén kevesebb programot tudott biztosítani az elrendelt különleges jogrend miatt, bár 

Galgóczi Zsolt mindig támogató, együttműködő az intézményünkkel. 

Jelentős a civil szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszerünk: a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 

támogatta a Márton napi rendezvényünket, munkatársak továbbképzésének díját, a régi óvoda megépített 

parkolójának költségét…). A Polgárőrség mindig szívesen segít, hogy a gyermekek, felnőttek 

biztonságban legyenek az őszköszöntő szüreti napunkon, a bicajjal az oviba programunkon…).  

A Nyugdíjas Klub örömmel vállalta, hogy lángost süt az őszköszöntő szüreti napunkon a résztvevőknek. 

Sajnos mi az idén nem tudtunk műsorral kedveskedni nekik anyák napján a COVID-19 világjárvány 

miatt. Továbbra is törekszünk a velük való tartalmas, jó kapcsolat fenntartására.  

Az intézményünkben rendszeres a közösségi szolgálat. Sajnos a különleges jogrend idején nem 

fogadhatunk intézményünkbe diákokat. Viszont a veszélyhelyzet eltörlésével újra tölthetik nálunk a 

szolgálatot. Eddig két diák jelentkezett. 

 

 

Továbbképzések 

 

Célunk, hogy a pedagógusok szakmai munkáját továbbképzésekkel támogassuk. Erdősné L. Boglárka a 

zene szeretetére nevelés, tehetséggondozás és az élményszerű zenehallgatás témában, Gyuricsánné P. Éva 

a környezet komplex megismerése játékokkal témában, Kristófné M. Anita pedig Vizuális játékok, 

képességfejlesztés és tehetséggondozás a gyakorlatban című továbbképzésben vesznek részt 60 órában. A 

továbbképzésen való részvételük költségeit 50 %-ban a szülői szervezet, az alapítvány és az intézmény 

költségvetéséből finanszírozzuk. Az óvónők elmondása szerint nagyon sok jó, gyakorlatban is 

alkalmazható ötletet kapnak ezeken a képzéseken. A veszélyhelyzet miatt elmaradt képzéseket 

augusztusban pótolják számukra. A pedagógiai asszisztensek a MÓD-SZER-TÁR szervezésében vettek 

részt a Pedagógiai asszisztensek Országos konferenciáján,  Budapesten november 08-án. Németh 

Lászlóné, mint munkavédelmi felelős képezte magát továbbképzésen, majd februárban az Óvodatitkárok 

V. Országos konferenciáján volt. Ezeken a képzéseken az intézmény tudta támogatni anyagilag a 

résztvevőket. Tanévnyitó szakmai konferencián vett részt Kecskeméten Erdősné L. Boglárka és Aszódiné 

M. Beáta. November 20-án Aszódiné M. Beáta vett részt Nagykőrösön a Nemzeti Pedagógus Kar 

szervezésével szakmai konferencián. A téma: az intézményvezetői munka aktuális kérdései napjainkban 

volt. Érdekes volt hallani az intézményvezetés jelenéről és jövőjéről, valamint a vezetők 

szendvicshelyzetéről. November 21-22-23-án a nevelőtestület együtt vett részt 30 órás képzésen, a 

Szegedi POK által helyben szervezett Egyéni bánásmód, agresszió kezelése témában. Nagyon hasznos és 

érdekes információkat szereztünk a képzésen. Január 31-én a dajkák, pedagógiai asszisztensek, kisegítők 

HACCP oktatáson vettek részt, megújítva tudásukat. 
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Augusztus 31-én a nevelőtestület vesz még részt egy MATEHETSZ által helyben szervezett képzésen – 

Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás címmel. 

Dicséretes a munkatársak aktivitása a tudásuk, ismereteik bővítése terén. 

A továbbképzéseket lelkiismeretesen koordinálja, és dokumentálja Erdősné Ladányi Boglárka 

intézményvezető helyettes. 

 

 

PR tevékenység: 

 

A PR tevékenységünk célja, hogy a partnereinket széleskörűen tájékoztassuk az óvodánkban folyó 

szakmai munkáról, meggyőzzük és megnyerjük őket a céljaink eléréséhez. Az óvodában történt 

eseményekről, programokról folyamatosan tájékoztattunk a honlapunkon és a Laki Lurkó óvodai 

újságunkban. Köszönjük Gulyásné V. Editnek, hogy ilyen szakszerűen, lelkiismeretesen és precízen végzi 

újság-és honlap szerkesztői tevékenységét. Az újságokban megjelenő cikkek megírásában jelentős 

szerepet vállalnak az óvodapedagógusaink is.  A vírushelyzet miatt az áprilisi és májusi számot 

összevontan, egy Okos füzettel kiegészítve jelentettünk meg, melyben kézügyesítő, gondolkodtató játékos 

feladatokat oldhattak meg kicsik és nagyok. Az online beíratott gyermekek szülei számára egy külön 

kiadás készült, amelyből tájékozódhatnak az óvodával kapcsolatos tudnivalókról. Ezt az óvodai 

felvételről szóló határozatok szétosztásakor kapták meg a szülők. 

A Lakiteleki újságban is megjelennek havonta cikkeink az óvodánk szakmai munkájáról, fotókkal 

egybekötve, ennek felelőse Aszódiné M. Beáta, valamint a helyi újságban (Otthonunk Lakitelek) is 

jelentek meg írásaink. Az Lcafe honlapon szintén jelentek meg óvodánk hírei, ill. a Petőfi Népe megyei 

lapban, melyek szintén segítik szakmai munkánk megismertetését, elismerését.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉNEK ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER MŰKÖDTETÉSE. 

 

Mentorálás 

 

Ebben a nevelési évben a mentorálás a gyakornok kolléganő segítésére irányult.  

Célunk: hogy segítsük a gyakornok felkészülését, megerősítsük a szakmai tudását. Ezért feladatunk: az 

ehhez szükséges képességeinek, készségeinek fejlesztése, hogy erősödjön az elkötelezettsége a 

pedagógushivatás iránt. Körültekintően jelöltük ki a mentort a gyakornokok mellé. A nevelési év első 

felében nagy hangsúlyt fektettünk a portfólió írásának-feltöltésének segítésére.  

 

 
Gyakornok/mentorált Mentor 

1. Kerekes Maja            Gulyásné Varga Edit 

 

A gyakornok portfólió írásában, az új kolléganő önértékelésében és két kolléganő (Aszódiné M. Beáta, 

Bekéné K. Edit) mesterprogramjának elkészítésében Máténé Nyúl Éva szaktanácsadó segítségét 

igényeltük az Oktatási Hivataltól, aki szakmailag nagyon sokat segített a pedagógusoknak, folyamatosan 

tartva velük a kapcsolatot.  

 

Fejlesztendő terület:  

- a nyugdíjba készülő újságszerkesztő, Gulyásné Varga Edit mellé az utód kijelölése a 

következő nevelési évtől.  
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Szaktanácsadó Témakör Óvodapedagógus Időpont 

Rádiné Mónus Andrea minősítő vizsgán átesett 

PED. I. óvodapedagógus 

visszalátogatása 

Táborosiné Torma 

Mónika 

2019. 10. 16. 

Máténé Nyúl Éva mesterprogram 

elkészítésében való 

segítés 

Bekéné K. Edit 2019.11.07. 

Máténé Nyúl Éva portfólió készítésben való 

segítés 

Kerekes Mária 2019. 11. 15. 

Máténé Nyúl Éva mesterprogram 

elkészítésében való 

segítés 

Aszódiné M. Beáta 2019. 11. 15. 

Máténé Nyúl Éva 

 

önértékelés segítése, 

erősségek és fejlesztendő 

kompetenciák 

megfogalmazása 

Kristófné Molnár Anita 2020. 03. 12. 

 

A gyakornokunk, és a két mesterjelölt pedagógus 2019. november 25-ig sikeresen feltöltötte a 

portfólióját. Kerekes Mária minősítő vizsgájának időpontját 2020. november 13-ra tűzte ki az Oktatási 

Hivatal.   A minősítési eljárásra Aszódiné M. Beáta esetében 2020. október 13-án kerül sor, míg Bekéné 

K. Edit esetében 2020. november 06-án.  

A minősítési eljárások időpontjai még változhatnak, hiszen nagyon sok minősítés elmaradt a kialakult 

vírushelyzet miatt.  

Büszkék vagyunk arra, hogy vannak pedagógusaink, akik rászánták magukat erre a nagy munkára, példát 

mutatva pedagógus társaiknak, és mint segítők-támogatók fejlesztik, segítik az intézményben folyó 

munkát. 

ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET ÉS MINŐSÍTÉS 

 

A nevelési évben megvalósult önértékeléssel kapcsolatos feladatok: 

• Műhelymunka keretében az önértékelési folyamat lépéseinek ismertetése mellett ismerkedtünk az, 

OH felületén való feladatvégzésekkel. 

• Erdősné L. Boglárka, Kerekes Mária, Sebestyén Andrea, Kristófné Molnár Anita önértékelése 

sikeresen lezajlott, és az önfejlesztési tervük az OH felületére fel lett töltve.  

• Aszódiné Magyar Beáta vezetői önértékelése sikeresen lezajlott, viszont a vezető önfejlesztési 

tervének elkészítése még folyamatban van, melynek feltöltési határideje július 07. 

 

Romhányi Olga kolléganőnk március 31-ig beadta jelentkezését a 2021. évi minősítési eljárásban való 

részvételhez fejlesztő-támogató mesterpedagógus célfokozat eléréséhez, melyet a jogszabályok szerint 

április 15-ig intézményvezetőnk rögzített az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató 

rendszerben.  

Pedagógus fokozatok az óvodánkban 2020.05.31-én 

 

 

 

 

 

 

Gyakornokok létszáma 1 

PED I sorolt pedagógusok létszáma 4 

PED II sorolt pedagógusok létszáma 9 

Mesterpedagógus pedagógusok létszám - 
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PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül a Pedagógiai Programunk, amelyet legutoljára 2019. 

július 01-re módosítottunk a Társulásból történő kiválás miatt.  

 

Tervezés: Honlapunkon megtalálhatók a dokumentumaink, illetve az Éves munkatervünk, melyet a 

nevelőtestülettel, a munkaközösségekkel közösen állítottunk össze.  A munkatervünkkel összhangban 

vannak a csoportok nevelési tervei, tematikus tervei. A Munkaközösségek éves tervei a munkatervünkkel 

összhangban készülnek. 

 

Ellenőrzések 

Dokumentumok ellenőrzése: 

- Felvételi és mulasztási napló, Óvodai csoportnapló és az új dokumentumok vezetése, gyakorlati 

alkalmazása (fejlődési napló, egyéni fejlesztési terv)  

Az ellenőrzés célja volt: az óvodába járási kötelezettség pontos nyomon követése. Az óvodába 

felvett gyermekek nyilvántartásának és mulasztásainak pontos, szabályos vezetése. Hiányzások 

igazolásának megléte. A gyermekek és a csoport adatainak pontossága, precíz vezetése. Napirend, 

heti rend formai és tartalmi szabályossága.  Jogszabályoknak megfelelő módosított 

dokumentumok formai és tartalmi dokumentálásának szabályossága.  

 

 

Vezetői ellenőrzések témái: 

- Kiemelt nevelési feladat: a családdal való együttműködés és kapcsolat szülői értekezleteken. 

Az ellenőrzés célja volt: az intézményi pedagógiai programhoz igazodó, a pedagógiai céljainknak 

megfelelő érthető és hiteles kommunikáció a szülők felé. Intézményi nevelési alapelveink, 

értékeink közvetítése, együttműködésre való törekvés. 

 

- A nevelést segítő dajkák kapcsolata a szülőkkel. 

Az ellenőrzés célja volt: A dajkák kapcsolata a szülőkkel, kommunikációja, támogató 

együttműködése a családok felé. 

 

 

Mivel Magyarország Kormánya különleges jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött 

2020. március 11-én a koronavírus világjárványra való tekintettel (40/2020. (III.11.) Korm. rendelet), 

intézményvezetőként, a munkáltatói jogkörömben eljárva hoztam létre az intézményvezetői rendelkezést 

különleges jogrend idejére. Ennek megfelelően módosítottam az ellenőrzési tervem:  

 

 

Dokumentumok ellenőrzése: 

- Óvodai csoportnapló Home Office része, Munkaidő nyilvántartó lapokon a munkaidő beosztása és 

nyilvántartása. 

Az ellenőrzés célja volt: A különleges jogrend idején a Home Office munkavégzés során 

megvalósított tematikus tervek dokumentálása. Munkaidő nyilvántartó lapok naprakész, pontos, 

precíz vezetése. 

 

Vezetői ellenőrzések témái:  

- Home Office munkavégzés. 

Az ellenőrzés célja volt: Az adatvédelmi szabályok betartása. Tudatos tervezése a gyermekek 

otthoni körülmények között is megvalósítható önálló ismeretszerzésére, tevékenykedésére 
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alkalmas forrásoknak, eszközöknek, anyagoknak, élményeknek. Gyermeki tevékenységre 

ösztönző, motiváló kisfilmek, videofelvételek készítése heti 1 alkalommal. 

 

- A nevelést segítő dolgozók munkavégzése. 

Az ellenőrzés célja volt: A különleges jogrend idejére előírt – szabályok betartása, - az adott 

munkakör tekintetében történő munkavégzés tartalmának minősége. 

 

 

Értékelés 

A 2019/2020 nevelési év értékelése az éves munkaterv, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1) 

értelmében, vezetői pályázat stratégiai tervei, Pedagógiai Program cél és feladatai, munkaközösségek 

eredményeinek és az Önértékelési Kézikönyv – Intézményi Önértékelési területeinek figyelembevételével 

készült. 
 

 

 

Nevelés nélküli napok 

2019.09.30.  Nevelőtestületi értekezlet. Éves szakmai munkaterv megvitatása és jóváhagyása. 

2019.11.21-22. Nevelőtestületi képzés. 

2020.01.31.  A nevelési év első felének szakmai értékelése 

 

 

 

 

Amellett, hogy a személyi változások, és a pedagógushiány is nehezítette a munkánkat, nagyban 

befolyásolta a nevelő, oktató tevékenységünket a COVID-19 világjárvány. A megváltozott helyzetben 

egyik napról a másikra kellett áttérnünk a Home Office munkavégzésre, az online térben történő 

gyermeknevelésre. Sajnos nagyon sok programunk elmaradt, és nem valósult meg. 

Ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy egy sikeres évet zártunk. Pedagógusaink gyorsan és rugalmasan 

alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, és tudásuk legjavát adva készültek nap, mint nap a szülők 

segítésére, a gyermekek fejlesztésére. 

Ennek a nevelési évnek a sikereihez gratulálok, és mindenkinek köszönöm szépen a kitartó és 

lelkiismeretes, odaadó munkáját. 

 

 

 

 

 

 

Lakitelek, 2020. 06. 14.                                                             Aszódiné Magyar Beáta 

         intézményvezető

 


