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1. BEVEZETŐ 

 

AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

- 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet  

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról  

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról. 1.melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 

 A fenntartó helyi rendeletei  

- A Mágocsi Bokréta Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó 

dokumentumok, nevelőtestületi határozatok   

 Az óvoda alapító okiratban rögzített feladatai mellett a szülők kérésére és igényeik 

figyelembevételével a következő foglalkozásokat szervezte meg:  

- Hit és vallásoktatás mind a négy csoportban minden hétfőn. Hitoktató: Jurisits 

Józsefné  

- Táncoktatás, német és magyar zenei és mozgásanyaggal. Vezették:Simonics 

Alajosné, Strasszer Zoltánné  

- Szülői finanszírozásból Grimask színház az óvodában előadás. 

- Szülői finanszírozással Hangoló színházi előadás az óvodában. 

- ovifoci Kusztor Csaba vezetésével 

 

 

2. A MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓJA 

A Mágocsi Bokréta Óvoda 2018-2019-es nevelési évében óvodás gyermekeink 

nevelése gondozása az előző évekhez képest kicsit másként zajlott. Az óvoda felújítására és 

egy bölcsődei csoporttal való bővítésére a fenntartó „Bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztés 

Mágocs városában” TOP-1.4.1.-15-BA1-2016-00005 kódszámú pályázatot nyert.  

A felújítás és építés révén az óvoda jelenlegi épülete kiegészült egy U alakú épülettel, 

melyben a bölcsőde és ahhoz kapcsolódó helyiségek, valamint egy tornaszoba és raktárak 

lettek kialakítva. A melegítő konyha korszerűsítése és egy étkező kialakítása is megtörtént. 

Ezzel jelentősen megnőtt intézmény alapterülete. 

 Július első két napján, több hetes előkészületi munkálatot követően átköltözött az óvoda 

a Mágocs, Szabadság u. 7. számú épületbe. Óvodai dolgozók és szülők összefogása, valamint 
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a Mágocs Városgazdálkodási Kft. támogatása révén 2018. június 3-án megnyitotta kapuit az 

átmeneti óvoda. Az előre ütemezett nyári zárva tartási időben sikerült barátságossá, otthonossá 

varázsolni a csoportszobákat.  Mágocsi Bokréta Óvoda lettünk, mivel az egységes óvoda-

bölcsődei feladatellátásunk megszűnt. Nemcsak nevünk, címünk, szabályozó dokumentumaink 

módosultak, hanem napirendünk, szokás-szabályrendszerünk is.   

2. 1. 1.Gyermeklétszámokról  

Óvodai férőhely száma: 104  

Induló statisztika 2018/ 2019-es nevelési év indulásakor az óvodás gyermekekről:  

A 2018/2019-es nevelési évben is négy csoport működött. Szeptember elsején 73 

gyerekkel kezdődött meg a nevelési év. 2018 októberi statisztika adatai 

 

 

csoport veszélyeztetett HH HHH SNI BT

M 

vidéki vidéki 

 ösz. lány ösz. lány ösz. lány ösz. lány  ös

z. 

lány HH HHH  

kis 6 2 2 1 1 0 0 0  3 1   

kis-

középs

ő 

3 1 2 0 1 1    7 3  1lány 

középs

ő 

9 4 5 4 2 1 2 1  1 1 1  

lány 

 

 

nagy 7 3 3 2 3 2 2 2 1 4 2 1 

lány 

1 fiú 

   

összese

n 

25 10 12 7 7 4 4 3 1 15 7 2 

lány 

1 

lány  

1 fiú 

              

 

 kiscsoportosok 

egyben 

kiscsoport külön középső nagy  ebből 

lány 

  napraforgó pitypang levendula  pipitér összesen   

összesen:  17 19 22 22 80   

lány  7 6 10 9    

         

2,5 éves 8 7 1   8 3  

3 éves 20 10 10   20 8  

4 éves   8 14  22 9  

5 éves    8 6 14 5  

6 éves     16 16 7  

összesen kor 

szerint 

28 17 19 22 22 80 32  
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Mint látható az októberi statisztikai adatok szerint a négy csoportban körülbelül 

egyenlően tudtuk elosztani a gyerekeket. 4 sajátos nevelési igényű gyermek után járt 

dupla normatíva. 15 vidéki óvodásunk volt.  

A 80 gyermekből 32 volt lány. A gyerekek 25 %-a veszélyeztetett, 10% hátrányos 

helyzetű, 6 % halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetettség százalékos 

aránya sajnos évről évre emelkedik, viszont a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma az előző nevelési évhez képest jelentősen csökkent. 

A 4 sajátos nevelési igényű gyermek mellett egy beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő 

gyermek fejlesztését kezdtük meg ebben az évben.  

A nevelési év végén 84 gyermek, 2 sajátos nevelési igényű gyermek és egy beilleszkedési 

és tanulási zavarral küzdő gyermek nevelése és oktatása folyt intézményünkben.   

Térítésmentesen étkezett 83 fő, térítésre kötelezett 1 fő volt. 

Ebben a nevelési évben 31 gyerek érte el az iskolaköteles kort. 20 gyerek megy iskolába,  

11 gyerek marad az óvodában nevelőtestületi határozat alapján. 

 

2.1.2 Az óvoda dolgozóiról  

Nagy örömünkre az égető óvodapedagógus hiányt átmenetileg sikerült enyhíteni, mivel 

egy óvodapedagógus, gyógypedagógus kolléga sikeresen pályázott a megüresedett álláshelyek 

egyikére.  

2018.októberi statisztika alapján: 

 Óvoda- 

pedagógusok  

Ebből német 

nemzetiségi  

óvodapedagógusi 

diplomával 

rendelkezők  

Pedagógiai 

asszisztens  

  

Dajkák  Összes 

létszám  

álláshely  9 fő  4 fő  1 fő  4 fő  14 fő  

Betöltött 

2018.09.01  

7 fő  3 fő  2 fő  5 fő  14 fő  

Betöltött 

2019.08.31 

 

6 fő 3 fő 4fő 5 fő 15 fő 

 

Egy óvodapedagógussal bővült az állományunk, sajnos egy kolléganőnk elhunyt, egy 

kolléganő pedig 2018. december hónaptól felmentési idejét töltötte. 2018 decemberétől 5 
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óvodapedagógus dolgozott aktívan, akiknek az átlag életkora 51 év, két dolgozó betöltötte az 

55. évet. A pedagógusállomány öregedése sajnos országos probléma, de reméljük, hogy a 

folyamatos pályáztatás eredményeként fiatalodik, illetve kibővül majd a nevelőtestület. 

Nagyon sok segítséget jelentett, hogy a fenntartó engedélyével több dajkát és pedagógiai 

asszisztenst alkalmazhattunk, akik segítségével a pedagógusok terheit csökkenteni tudtuk.  

Nagyon alaposan átgondolt átszervezéssel, a pedagógus hiány ellenére a gyermekek 

folyamatos óvónői felügyelet alatt voltak az óvodában tartózkodás idejében.  

Az óvónők egyedül teljesítették a csoportban lévő adminisztrációs feladatokat, elkészítették 

az éves terveiket, vezették a csoportnaplót, melybe hetente bejegyzésekben rögzítették a 

tevékenységekhez tartozó fejlesztési célokat, feladatokat, tevékenységeket. Évente két 

alkalommal készítettek csoportprofilt, melyben statisztikát készítettek a csoport 

összetételéről, a gyermekek szociokulturális hátteréről, a beszoktatás tapasztalatairól. 

Beszámoltak a gyermekek jellemző játéktevékenységéről, fejlődésük üteméről, a 

kezdeményezések rendjéről, a szülőkkel való kapcsolattartás eredményeiről. 

Az év végi feljegyzésben beszámoltak a pedagógusok az elsajátított ismerettartalmakról, a 

célok megvalósulásáról, feladatik teljesüléséről. Ebben összegezték a gyermekek fejlettségi 

szintjének alakulását, a segítségre szorulók arányát, a nevelési tanácsadóba küldöttek számát, 

a vizsgálatok eredményét, a fejlesztések rendjét és hatását.  

A csoportnaplóba rögzítették a nevelési feladatokat és azok megvalósulását mindkét fél évre. 

Minden hónapban megtervezték a szervezési feladatokat. 

Minden óvodapedagógus fogadóórát tartott a gyermekek szüleinek, két alkalommal volt 

szülői értekezlet, ahol tájékoztatták a szülőket az elért eredményekről, addigi programokról 

és a következő időszak feladatairól. 

Koordinálták a gyermekek DIFER felméréseit, a mérési folyamatot gyógypedagógus 

kollégánk végezte, a mérés eredményeit kiértékelték a csoport óvodapedagógusaival.  Az 

óvodapedagógusok a gyerekről egyéni fejlesztési naplót vezettek, melyben meghatározták a 

felmérések alapján a fejlesztendő területeket, a fejlesztés módszereit. A gyermekek 

megfigyelése alapján tervezték a fejlesztéseket. 

 

A német nemzetiségi nevelést minden csoportban tudtuk áttanítással biztosítani.  

Simonics Alajosné vezetői feladatai mellett német foglalkozásokat tervezett és tartott a kis 

csoportban és december hónaptól a középső csoportban is. 
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Pedagógiai asszisztenseink, dajkáink nagy segítségünkre voltak a gondozási feladatokban, 

szervezési feladatokban.  

A dajkáknak nem kellett semmilyen udvari takarítást végezniük. 

Az udvarosi, konyhai feladatokra és a dajkák munkájának segítésére közfoglalkoztatottat 

tudtunk fogadni, jelenleg egy női munkatársunk van.  

 

A kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű és a 

Szakértői bizottság, nevelési tanácsadó javaslata alapján fejlesztő foglalkozásra javasolt 

gyermekek fejlesztésében résztvevő pedagógusok végzettségei:  

 

• Általános gyógypedagógia-logopédia 

• Tanulási zavarok felismerése és kezelése kisiskolás korban  

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése  

• Óvoda iskola átmenet támogatása    

• Sindelar- Zsoldos program  

• Hatékony tanuló megismerési technikák  

• Tehetséggondozás 

• DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott 

fejlesztés 4-8 éves korban  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált 

fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta kollégánk segítette.  

 

Az együttműködés során:  

 segítette a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását,  

 javaslatot  tett  gyógypedagógia-specifikus  módszerek, 

 módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez 

igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására,  

 segítséget nyújtott a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában 

 együttműködött az óvodapedagógusokkal, figyelembe vette a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,  



MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA  
7342 Mágocs, Szabadság u.7  

OM: 202 111   

Tel.: 06 20 293 9511                                                                                      e-mail: ovoda@magocs.hu  

  

8 
 

 segített a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,  

 kapcsolatot tartott a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával.  

 

Három fő rendelkezik szakvizsgával:  

       

Simonics Alajosné: Közoktatás Vezető  

Héderné Jurisits Zsuzsanna: Tehetséggondozás területen 

Pappné Lőrincz Adrienn, gyógypedagógus, logopédus 

  

A nevelőtestületen belüli megbízatások, munkamegosztás  

Óvodavezető: Simonics Alajosné 

Óvodavezető helyettes. Strasszer Zoltánné  

Fejlesztési csoport vezetője: Pappné Lőrincz Adrienn 

Gyermekvédelmi felelős: Strasszer Zoltánné  

 

Ebben a nevelési évben sem működtettünk munkaközösséget. 

A felelősök éves beszámolói a mellékletben kerültek rögzítésre.  

 

2.2 Tárgyi feltételek  

Tárgyi feltételeinket a munkatervben megfogalmazott alapelveinknek megfelelően és az 

átmenetileg működő óvoda lehetőségeihez mérten alakítottuk. A csoportszobák mérete 

lehetővé tették a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek 

biztosítását. Az óvoda ideiglenes udvarrészét a csoportok napirendjéhez igazodó 

időbeosztással úgy alakítottuk ki, hogy valamennyi gyermek részére biztosítsuk a szabad 

levegőn való tartózkodás, a mozgás és játékigény kielégítésének lehetőségét.  

A gyermekek játszó és fejlesztő eszközeit folyamatosan, a költségvetésünk terhére bővítettük. 

A Szülői Közösség 60 000.-Ft-al támogatta a karácsonyi játékvásárlást, a költségvetés terhére 

54 500.-Ft összegben futóbiciklit kaptak az óvodás gyermekek húsvéti ajándékként. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat textíliák vásárlásával járult hozzá a felújított óvoda majdani 

dekorációs munkálataihoz. A Szülői Közösség 2019. május 11-én egy jótékonysági bált 
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szervezett, amelynek bevételét szintén a felújított óvoda szépítésére, udvari játékainak 

felújítására, minősítési feladataink elvégzésére fordítjuk majd. 

 

 

2.2.1 Termek, helyiségek használata, beosztása 

 

A Mágocsi Óvodafenntartó Társulás és Mágocs Város Önkormányzata - óvodás korú 

gyermekeink életkori sajátosságait szem előtt tartva - szakszerűen és rövid átfutási idővel 

intézkedett a könyvtár melletti helyiségek felújításáról és a mosdóhelyiségek átalakításáról, így 

a nevelési évet megfelelő infrastrukturális feltételekkel tudtuk megkezdeni. A tornaszoba 

hiányát ellensúlyozta a csoportszobák alapterülete, amely lehetővé tette a mindennapos 

testnevelés és a heti kötött testnevelés foglalkozások megtartását. Nagycsoportos óvodásaink 

az óvoda-iskola átmenet segítésének jó gyakorlata lévén több alkalommal is részt vehettek az 

iskola tornatermében megtartott testnevelés órákon. 

 

2.3 A nevelési év legfontosabb céljainak, feladatainak megvalósulása  

 

CÉLOK  FELADATOK  

Jogszabályoknak megfelelő intézményi 

működés  
 Belső értékelési rendszerünket 

felülvizsgáltuk 

 Szabályozó dokumentumainkat átdolgoztuk, 

amelyet az intézmény szerkezeti változása 

tett szükségessé  

 Az intézményi önértékelés keretében 

elkészítetett az intézmény fejlesztési tervét 

felülvizsgáltuk 

 OH honlapjára feltöltött intézményi 

fejlesztési tervet frissítettük. 

 Elkészítettük az intézmény Adatvédelmi 

Szabályzatát  

Pedagógiai programunkban 

megfogalmazott céljainknak megfelelően 

működjön intézményünk   

  

 Pedagógiai programunkban megfogalmazott 

alapelveinknek, céljainknak megfelelő 

feladataink magas színvonalú 

megvalósításáért mindent megtettünk  

 A tematikus- és ütemterveket minden 

pedagógus elkészítette, amelyeket az év 

során kisebb változtatások kivételével meg is 

valósítottuk.  
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 A gyermekek fejlettségét nyomon követtük, 

folyamatosan dokumentáltuk, az 

eredményekről a szülőket fogadó óra 

keretében tájékoztattuk.  

 DIFER felmérő és fejlesztő rendszer 
segítségével támogattuk a gyermekek egyéni 

képességeinek előrehaladását. Használtuk a 

DIFER könyveket, melyek segítségével 

tervezhettük a fejlesztéseket. 

 Az együttműködés ápolása, kiszélesítése 
érdekében szülői értekezleteket tartottunk, a 

gyermekek egyéni fejlődéséről fogadó óra 

keretében tájékoztattuk a szülőket. 

 A felmérések alapján egyéni fejlesztési 

terveket készítettünk, az azonos problémával 

küzdő gyermekeket egy csoportba osztva 

történtek a fejlesztések a csoportszobában.  

  Pedagógiai programunkban rögzített 

programok nagy részét a szülők segítségével 

megszerveztük, a felelősrendszert 

működtettük. A programok egy részét a 

pedagógus hiány és az óvodában elkezdődő 

átalakítások előkészítése miatt nem tudtunk 

megtartani.  

 Megvalósulást fotókkal dokumentáltuk, a 

fotókat a faliújságon a csoportok zárt 

facebook oldalain a szülők megtekinthették. 

A legfontosabb eseményekről évkönyv 

készült.  

Az alkalmazotti közösség szakmai 
színvonala tovább erősödjön  

 Három kollégánk vett részt a Veronika 

Zeneprojekt 11 elnevezésű akkreditált 

továbbképzésen.  

 A bölcsőde leendő alkalmazottai hospitáláson 

vettek részt  

 Az új pedagógus munkatárs beilleszkedését 

bemutató foglalkozásokkal és hospitálással 

segítettük 

 Új pedagógiai asszisztensünk 

beilleszkedését segítettük  

 A tapasztalatcserét 

hospitálásokkal biztosítottuk 
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A pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődése a pedagógus életpálya szerint  
 egy kollégánkat jelentkeztettük a 2020-as 

Pedagógus életpálya minősítő eljárására. Őt 

dokumentációs munkálatai előkészítésében 

segítettük. 

 

2018-2019-es nevelési évben intézményi elvárás-rendszer dokumentációit elkészítettük és  

feltöltöttük az Oktatási Hivatal honlapjára /éves munkaterv, éves beszámoló, SZMSZ, 

Pedagógiai Program,  DIFER felmérések mérési aktuális évi eredményei/. 

 

 

2.3 Belső méréseink  

 

Pedagógiai méréseink A GYERMEK FEJLETTSÉGÉNEK NYOMONKÖVETÉSE, 

SEGÍTÉSE  

 

A gyermekek egyéni fejlettségének mérését, az újonnan érkező gyermekek 

beilleszkedésének tapasztalatait a 2018-2019-es nevelési évben az alábbiak szerint 

végeztük:  

 
 IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM  MÉRŐESZKÖZ, DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE  

2.5-3  

ÉVESEK  

ELSŐ  

CSALÁDLÁTOGATÁS  

 

  

ANAMNÉZIS  

BEFOGADÁS UTÁN 3 

HÓNAPPAL  

 

 

 

 

 

„BEILLESZKEDÉS TAPASZTALATAI” csak rögzíti, 

fejlesztési tervet készít a megfigyelések alapján.  

 

 

 

NAPONTA  VERONIKA ZENEPROJEKT BEJEGYZÉSEI A 

NAPLÓBA  

A GYERMEKI TEVÉKENYSÉGEK KOMPLEX 

TERVEZÉSE  

 

 

 

 

 

3-4 ÉVESEK  VISSZASZOKTATÁSNÁL ÉV 

ELEJÉN  

 

„BEILLESZKEDÉS TAPASZTALATAI” csak rögzíti 

más színnel, mint előző évben 

4 ÉVES KORBAN  

MINDENKINEK  

RÖVIDÍTETT DIFER, AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN 

FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
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SZEPTEMBER- 

OKTÓBERBEN, JANUÁR 

FEBRUÁRBAN  

(ÉVENTE KÉT  

ALKALOMMAL)  

GYERMEK MEGFIGYELÉSE TEVÉKENYSÉGEKBEN  

(TÁBLÁZAT)  

  

NAPONTA  VERONIKA ZENEPROJEKT BEJEGYZÉSEI A  

NAPLÓBA       

A GYERMEKI TEVÉKENYSÉGEK KOMPLEX 

TERVEZÉSE  

 

 

 

Középső 

csoport  

SZEPTEMBER- 

OKTÓBERBEN, 

JANUÁRFEBRUÁRBAN  

(ÉVENTE KÉT  

ALKALOMMAL)  

 

 

GYERMEK MEGFIGYELÉSE TEVÉKENYSÉGEKBEN   

( TÁBLÁZAT) AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN 

FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  

ÉVENTE EGY  

ALKALOMMAL,  

NOVEMBERBEN  

 

 

RÖVIDÍTETT DIFER, AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN 

FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  

NAPONTA  VERONIKA ZENEPROJEKT BEJEGYZÉSEI A 

NAPLÓBA  

A GYERMEKI TEVÉKENYSÉGEK KOMPLEX 

TERVEZÉSE  

 

 

nagycsoport  SZEPTEMBER- 

OKTÓBERBEN, 

JANUÁRFEBRUÁRBAN  

(ÉVENTE KÉT  

ALKALOMMAL)  

 

 

GYERMEK MEGFIGYELÉSE TEVÉKENYSÉGEKBEN   

( TÁBLÁZAT)  

AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN FEJLESZTÉSI TERV 

KÉSZÍTÉSE  

ÉVENTE EGY  

ALKALOMMAL, 

SZEPTEMBEROKTÓBERBEN  

 

 

 

RÖVIDÍTETT DIFER, AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN 

FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  

ÉVENTE EGY  

ALKALOMMAL, 

JANUÁRFEBRUÁRBAN 

(ISKOLA  

ÉRETTSÉGI)  

 

 

 

 

 

RÖVID DIFER, AZ EREDMÉNYEK LAPJÁN 

FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
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NAPONTA  VERONIKA ZENEPROJEKT BEJEGYZÉSEI A 

NAPLÓBA  

A GYERMEKI TEVÉKENYSÉGEK KOMPLEX 

TERVEZÉSE  

 

 

  
 MÉRÉS, FEJLESZTÉS  

IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM  MÉRŐESZKÖZ, DOKUMENTUM 

MEGNEVEZÉSE  

FEJLESZTÉSRE 

SZORULÓK  

HETI RENDSZERESSÉGGEL  

NEVELÉSI TANÁCSADÓ 

JAVASLATA ALAPJÁN  

FEJLESZTÉSI TERV ALAPJÁN 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOK  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓBA  

SNI  HETI RENDSZERESSÉGGEL A  

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN  

GYÓGYPEDAGÓGUSI FEJLESZTÉS 

SNI-DOKUMENTÁCIÓBA  

BESZÉD- 

FEJLESZTÉSRE 

SZORULÓK  

HETI RENDSZERESSÉGGEL A  

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,  

LOGOPÉDUS FELMÉRÉSE ALAPJÁN  

EGYÉNI FEJLESZTÉSI NAPLÓ  

BEJEGYZÉSE, LOGOPÉDUS 

BEJEGYZÉSEI  

 

Az éves mérések alapján a gyermek dokumentációjába fejlesztési tervet készítettünk, mely 

tartalmazta a fejlesztendő területeket, módszereket és munkaformát.  

A felmérés eredményei alapján, az egyes területeken nagy elmaradást mutató gyermekeket 

hosszú DIFER-rel, Sindelár-módszerrel mértük fel, hogy alaposabb képet kapjuk az elmaradt 

területekről, hogy a fejlesztési irányt ki tudjuk jelölni.  

 

Dokumentáció:  

Felmérések:  

- Anamnézis  

- Beilleszkedés tapasztalatai  

- DIFER füzet  

Fejlesztések:  

- Fejlesztési napló (fejléc, fejlesztendő területek, módszerek, munkaformák, írásbeli 

értékelés a gyermek fejlődéséről: a gyermek fejlődését szolgáló intézkedések, 

megállapítások, javaslatok)  

- Játékgyűjtemény javaslat   

- Feladatlap gyűjtemény 

 

 

2.4 A 2018/2019 nevelési év helyi rendje  

 

2018-2019. nevelési év: 2018. szeptember 01-től - 2019. augusztus 31-ig tartott. A 

foglalkozásokat a tervezettek szerint kezdtük, de már az első hetektől az adott témával 

kapcsolatos programokba a legkisebbek is életkoruknak megfelelő szinten bekapcsolódtak. 

A kezdeményezések a következő ütemezésben kezdődtek:  
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Mini és kiscsoport  November 01-től  

Középső csoport  Október 01-től  

nagycsoport  Szeptember 15-től  

   

A beszoktatás folyamatos volt. Két csoportba kerültek 2.5 évesek folyamatosan a nevelési év 

során. 

Június 03.-tól július 26-ig, a takarítási szünet kezdetéig nyári életrend szerint, összevont 

csoportokkal működtünk.  

 

2.4.1 Az óvodánk nyitvatartási ideje 

 

Hétfőtől - péntekig: 6. 30-16. 30 óráig tartott nyitva az óvoda. A napi háromszori étkezésre 

az általános iskola étkezőjébe került sor.  Az idei nevelési évben a nagycsoportosok az előző 

évekhez képest korábban tízóraiztak. A szülőket kértük, hogy időben hozzák gyermekeiket 

az óvodába. A szülők rugalmasak és segítőkészek voltak, valamennyi gyermek időben 

érkezett. A csoportok folyamatos étkeztetése révén a délután 3 órától összevont csoportokba 

nem volt zsúfoltság. Fél ötig csak egy-két gyermek marad.  

 

2.4.2 Szünetek időtartama 

A téli szünet fenntartói engedéllyel, az általános iskola nyitva tartásához igazítva 2018. 

december 22-től 2019 január 6-áig tartott.  A nyári takarítási szünet 2019.július 27- 

augusztus 31-ig tart. Az új bölcsőde és felújított óvoda 2019. szeptember 2-án nyitja meg 

kapuit. 

 

2.4.3 Az óvodai dolgozók munkarendje 

 

Az óvodai dolgozók munkarendjét részletesen a munkarend nyilvántartás tartalmazta. 

Nagyon átgondolt beosztással, szervezéssel sikerült megoldanunk, hogy az óvodában 

tartózkodása alatt minden gyerek folyamatosan óvodapedagógus felügyelete alatt. A 

munkarend kialakításánál az volt a célunk, hogy biztosítsuk az átfedési időt a csoportban, a 

gyermekek nevelésének, egyéni fejlesztésének, felzárkóztatásának, a tehetséggondozásnak 

lehetőségét és az óvoda zavartalan működésének maradéktalan ellátását.   Ezeket a 

feladatokat maradéktalanul elvégeztük, az óvoda működésében nem okozott semmilyen 

fennakadást a pedagógus hiány. Bár ennek az volt a feltétele, hogy az óvodapedagógusok 

lelkiismeretesen, sokszor erejükön felül vállaltak feladatokat.  

Az összevont csoportban, reggel a Levendula csoportban gyülekeztünk 6.30 -7.30 óráig és 

délután a Pipitér csoportban 15. 45-16.30. ig.  

Dajkák munkarendje: egy dajka 6.30-15.50-ig, két dajka 7.40-16.00-ig egy dajka 8.10-16.30-

ig dolgozott munkaközi szünettel. A pedagógiai asszisztensek 7.40-16.00-.ig dolgoztak 20 

perces munkaközi szünettel. 
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2.4.4 Értekezletek, nevelés nélküli munkanapok időpontja és megvalósult témái 

 

2018. 08. 30.  Takarítási szünet idejében  

Pedagógiai programunkban rögzített céljaink, feladataink éves lebontását tükröző 

munkaterv előkészítése, megbeszélése, elfogadása.  

Éves ütemtervek megbeszélése. 

A 2018-2019-es nevelési év programjainak, teendőinek megbeszélése.   

Feladatok, módszerek megbeszélése a gyermekek fejlettségének mérésével, 

fejlődésük segítésével kapcsolatban.  

A Bokréta csoportnapló vezetésének megbeszélése, dokumentumok vezetésével 

kapcsolatos szabályok felelevenítése.  

Feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése.  

Egyéb szervezéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése.  

1. 2018.11.16. péntek –Veronika Zeneprojekt továbbképzés  

2. 2018.12. 15 szombat Nevelési értekezlet. 

Program megvalósulás értékelése, következő programok megbeszélése 

3. 2019.02.15 péntek Féléves nevelési értekezlet  

Csapatépítő tréning Tóth József pszichológus irányításával.      

4. 2019.03.23, péntek  

Veronika Zeneprojekt továbbképzés.  

5. 2019.06.03 péntek Évzáró nevelési értekezlet  

Éves beszámoló a nevelési év eredményeiről, programjairól, tapasztalatairól. Nyári 

programok, szabadságolási rend megbeszélése. Következő évi csoportbeosztások 

megbeszélése.  

  

Értekezletek rendje az aktuális feladatok figyelembe vételével az alábbiak szerint 

alakult: 

Óvónői megbeszélésekre: minden hónap 2. szerdáján került sor  

Technikai dolgozók megbeszélése: minden hónap kb. 2. csütörtökje  volt 

Szülői értekezletek rendje:  

 Nevelési évnyitó szülői értekezlet:2018.09.12, szerda  

 Félévi szülői értekezlet: 2019.01.16. szerda 

 Nagycsoportosok szülői értekezlete: 2019.02.05. kedd 

Fogadóórák: korcsoportonként, felméréseket követően, ill. szülők igénye alapján történtek 

Szülői Közösség választmányának megbeszélései:  

2018.09.12.:   Szülői Közösség  újra, ill. megválasztása (csoportok szülői értekezletén)  

 

2.4.5 Bemutató foglalkozások nyílt napok  

 

Érdeklődő szülőknek szervezett bemutatót tartottunk a német nemzetiségi héten.  
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Óvodásoknak, leendő óvodásoknak és bölcsődés szülőknek, gyermekeknek az új bölcsőde és 

felújított óvoda megtekintése, bejárására a fenntartóval egyeztetett időpontban kerül majd sor 

a nyár folyamán.  

 

2.4.6 Megvalósult kirándulások 

 

 Csoportonként a csoportnaplóban rögzített módon. 

 Óvodaszintű kirándulás – ősszel és tavasszal két alkalommal történt 

  

2.4.7 Ünnepek, ünnepélyek, hagyományaink 

 

Alapelveink:  

Nevelő munkánkban fontosnak tartottuk a közös élményre épülő közös tevékenységeket Az 

ünnepekre való készülődés segítette a közösségi érzés kialakulását. Valamennyi ünnepünket, 

az előkészítő szervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket, két nyelven szerveztük.  

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoportban terveztünk 

megünnepeltünk az intézményben:  

• Állatok világnapja 2018. október 4.   

• Német nemzetiségi hét: 2018.11.05-11.09. Márton nap 2018. november 9.  

• Mikulás 2018. december 6  

• Adventi vasárnapok, Karácsony ünneplése  

• Farsang    

• Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe 2019. február 6 

• Szent Balázs ünnepe: 2019. február 6.   

• Húshagyó kedd, rongyos bál az óvodában : 2019. 03.05,   

• Hamvazószerda: 2019.03.06  

• Torkos csütörtök: 2019.03.07.   

• Jelmezbál az óvodában:  2019. 03.08. péntek,  

• március 15, nemzeti ünnep 2019. március 14,    

• Víz világnapja     2019.  március 8   

• Március 15-ei megemlékezés.  

• Költészet napja-Rímstaféta 2019. április 11,  

• Húsvéti tojáskeresés 2019.04.18.   

• Húsvéti tojásgurítás 2019.04.24.  

• Májusfa állítás 2019. április 30  

• Anyák napja 2019. május 06--09,                

• Egészséghét 2019.május 13-17,    

• Ballagás 2019.május 30            

• Lurkók hete, gyereknap, oviparti, májusfa döntés 2019. június 03-07.  

A csoportok, az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepeltek névnapot, 

születésnapot,   
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2.4.8 A nevelési év rendje 

 

A nevelési év rendjében betervezett programok nagy részét megvalósítottuk, feladatainkat 

elvégeztük. 

Ebben az évben összesen 39 programról készült képes beszámoló. 

Összesen 6 kirándulást szerveztünk, ebből több alkalommal különböző évszakokban voltunk 

az Ibolya-völgyben. 

Bábovi előadás 1, a Hangoló színház előadása 1 alkalommal volt.  

A gyermekek részt vettek partner intézményeink és a város rendezvényein, programjain: 

színház. 

Az egyházzal közösen 2 rendezvényünk volt a templomban. 

Az iskolával több alkalommal, főként nagycsoportos óvodásainkkal rendeztünk programot, 

a művelődési házzal 8 közös rendezvényünk volt. A tánccsoportunk több alkalommal mutatta 

be nagyközönség előtt színvonalas műsorát. 

Az idősek otthonával 8 közös programunk volt. 

A mini csoportosok és a kis csoport gyermekei életkorukból adódóan kevesebb programon 

tudtak részt venni, kirándulásaik rövidebbek voltak, óvodapedagógusaik igazodtak az 

életkori adottságokhoz. 

 

A felelősök kiválasztásánál az egyenlő bánásmód követelményeit vettük figyelembe, 

biztosítjuk az arányos és egyenletes feladatelosztást. Az óvodapedagógus hiány miatt az 

előző évekhez képest kevesebb és kissé leegyszerűsített programokat terveztünk.  

A mini csoportban dolgozók, mivel a csoportjuk kevés programban tud részt venni - a 

gyermekek életkori sajátosságai miatt-, ezért csak néhány szervezési feladatot kapnak.  

 

2.5 Az óvodánk kapcsolatai, együttműködése 

 

 Óvodánk kapcsolatait alapelveinknek megfelelően működtettük ebben az évben is.  

Az óvoda jó kapcsolatot ápolt a Szülői Közösséggel. Több programot szerveztek az 

óvodásoknak, az egészséghét és az oviparti is nagyon jól sikerült. Jótékonysági bált szerveztek 

a felújított óvoda tárgyi eszközeink, játékaink bővítéséhez.  

Óvodánk kapcsolatot tartott az iskolával, az elsős tanítók többször meglátogatták a nagy 

csoportos gyermekeket, akikkel tevékenység közben ismerkedtek. Testnevelés órákon két 

hetente vehettek részt nagycsoportosaink. Az elsősöket meghívásra meglátogatták volt 

óvónőik, hogy a gyerekek megmutathassák mennyit haladtak a tanulásban.  

Kapcsolatot tartottunk a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, a nemzeti etnikai 

kisebbséghez tartozó óvodásaink érdekében. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ballagó 

gyermekeknek füzetet és ceruzát ajándékozott.  

Német Nemzetiségi Önkormányzat a felújított óvoda dekorációs munkálataihoz biztosított 

számunkra alapanyagot.  

Az önkormányzatokkal is jó kapcsolatot tartunk fenn, a Mágocsi önkormányzat és az 

Alsómocsoládi önkormányzat szaloncukrot adományozott karácsonyra a gyerekeknek.  
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A Mágocsi Önkormányzat, mint már több alkalommal, ebben az évben is kedves 

ajándékcsomaggal lepte meg a ballagó gyerekeket.  

A Mágocs Jövőjéért Közalapítvány eszközfelajánlással és játékvásárlással segítette 

munkánkat.  

A német nemzetiségi tánccsoport örömmel vett részt a Mágocsi és az Alsómocsoládi idősek 

otthona rendezvényein. A Mágocsi Gondozási Központtal ebben az évben is olyan 

programokat szerveztünk minden hónapban, amikor vagy az idősek mentek az óvodába, vagy 

az óvodások az idősek otthonába. Ennek a kezdeményezésnek az volt a célja, hogy a gyerekek 

szeretettel forduljanak az idősekhez, merjék megszólítani őket, fogadják a kedvességüket, 

valamint, hogy az időseknek örömet szerezzünk a kis gyermekek játékával, jelenlétével. Az 

együttműködés nagyon jól sikerült, az idősek részt vettek foglalkozásokon, hittan 

foglalkozáson, láthatták verselni, táncolni gyerekeinket.  

A Mágocsi Gondozási Központ, ballagó gyerekeinknek egy gyönyörű és nagyon finom tortát 

ajánlott fel, amit a gyerekek örömmel fogyasztottak el a műsor után. 

A védőnői szolgálattal együttműködési megállapodás keretében működtünk. A védőnők több 

alkalommal végeztek megelőző vizsgálatot, amiről a csoportnaplóba készült feljegyzés.  

A nevelési tanácsadóval és munkatársaival kiváló szakmai kapcsolatot ápolunk. Az óvoda 

logopédusával több éves jó kapcsolatot tartunk fenn, kölcsönösen tájékoztattuk egymást a 

gyermekek problémáiról, fejlődéséről.  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival kéthetente munkamegbeszéléseket 

tartunk, melynek révén napra kész információkkal rendelkezünk az érintett gyermekekkel 

kapcsolatban. Jelzőrendszerünk működtetése szintén naprakész. 

 

 

2.6 Intézményvezetői ellenőrzés és értékelés 

 

A vezetői ellenőrzésről feljegyzések készültek a csoportnaplókban. A munkatervben 

rögzítettek szerint a vezetői ellenőrzés zökkenőmentesen folyt, a munkatársak feladataikat 

az elvártaknak megfelelően végezték. Az ellenőrzés során lényeges mulasztást nem 

tapasztaltam. 
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3 MELLÉKLETEK 

 

3.1 .GYERMEKVÉDELEMI ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

Az óvodai nevelés során célunk, hogy a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, és a veszélyeztetett gyermekeket kiemelt figyelemmel neveljük, óvjuk, védjük.  

Ezért első lépésként feltérképeztük, hogy a csoportokban ki a hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek. Az önkormányzat jegyzőjétől kapott adatok alapján, év elején a 

csoportnaplókban kerültek rögzítésre ezek az adatok, kiegészítve a vidéki gyermekek számával. 

A nevelési év folyamán figyelemmel kísértük az adatokban bekövetkezett változásokat, az 

önkormányzati hivatal jegyzőjétől megküldött határozatok megállapításait 

dokumentációinkban rögzítettük adatainkba. Figyelemmel kísértük a határozatok idejének 

lejáratát és amennyiben szükséges volt figyelmeztettük a szülőket, hogy kedvezményre való 

jogosultságuk esetén továbbra is igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 

gyermekük számára. 

Csoport neve Csoportlétszá

m 

Gyermekvédel

mi 

kedvezménybe

n 

részesülő 

Hátrányos 

helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Roma 

származású 

Napraforg

ó 

20 fő 7 fő 35% 3 fő 15% 1 fő 5% 11 

fő 

55% 

Pitypang 20 fő 4 fő 20% 2 fő 10% 1 fő 5% 9 fő 45% 

Levendula 21fő 9 fő 43% 5 fő 24% 2 fő 10% 7 fő 33% 

Pipitér 23 fő 5 fő 22% 2 fő 9% 3 fő 13%  9 fő 39% 

Összesen: 84 fő 25 fő   30 % 12 

fő 

14%    7 fő     8% 36 

fő 

43% 

(2019.05. 31-ei állapot adatai alapján) 
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Ebben a nevelési évben a 2019-ban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének felmérését 

a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal végezte, ezzel gyermekvédelmi feladatunk nem volt. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól az év első megbeszélésén kapott 

szempontrendszer alapján összeállítottuk az általunk veszélyeztetettnek ítélt gyermekek 

névsorát. A gyermekek veszélyeztetettségének oka általában a szülők, családok életvitele, 

elégtelen lakáskörülményeik illetve a családok rossz anyagi helyzete volt. Egyre több azoknak 

a gyermekeknek a száma is, akiket nevelési probléma, magatartási-tanulási zavar miatt 

soroltunk ebbe a kategóriába.  Fokozott figyelmet fordítottunk ezeknek a gyermekeknek a 

védelmére, segítésére.  

Folyamatos munkakapcsolatot tartottunk fenn a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársaival, Jenvay-Both Edinával. Rendszeres munkamegbeszélésen, minden hónap első 

hétfőjén tájékoztattuk egymást az aktualitásokról, kértünk segítséget egy-egy gyermeket érintő 

kérdésben. A megbeszélésékről feljegyzéseket készítettünk. 

Egy esetben a szülők válása nyomán, két gyermek esetében folyamatos családi viszályok miatt 

kialakult konfliktushelyzet figyelemmel kísérésében kértük a Szolgálat segítségét abban, hogy 

tájékozódjon a család helyzetéről, kísérje figyelemmel a gyermekek helyzetét. Kértük, hogy 

amennyiben tapasztalataik indokolják, tájékoztassanak bennünket, hogy a gyermekek helyzetét 

megértsük, lehetőségeink szerint segíteni tudjunk nekik és a családnak. Négy családot esetében 

merültek fel lakhatási problémák, helyzetükről folyamatosan tájékozódtunk, Szolgálat 

munkatársán keresztül, kiemelt figyelmet fordítottunk az érintett gyermekekre. Egy gyermek 

védelembevételének felülvizsgálata történt meg, továbbra is védelemben maradt. 

Egyéb, olyan különösebb, a gyermekeket érintő gyermekvédelmi intézkedésre nem volt 

szükség, ami miatt a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat közbenjárását kellett volna kérnünk. 

Az elmúlt évek hatékony gyermekvédelmi intézkedéseinek és a Szolgálattal való hatékony 

együttműködés eredményének is betudható ez. A szülők felelősségteljesebben, kötelességeik 

elmulasztásának következményeit jobban felmérve tesznek eleget szülői kötelességeiknek.  

Megkülönböztetett odafigyeléssel próbáltuk az esélyeit növelni azoknak a gyerekeknek, 

akik kedvezőtlenebb szociális körülmények között élnek. 
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Folyamatosan végeztük a prevenciós feladatokat: a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába 

bekerülését figyelemmel kísértük. Minden esetben családlátogatás alkalmával került sor a 

szociokulturális háttér feltárására, a tapasztalatok rögzítésre kerültek a gyermekek egyéni 

dokumentációjában. A tehetséges gyermekeknek biztosítottuk az egyéni fejlődésükhöz 

szükséges pluszfoglalkozásokat. 

Figyelemmel kísértük a hiányzásokat, különösen a tanköteles korú gyermekek esetében. 

Az idei nevelési évben sem volt olyan eset, amikor a szülőt gyermeke tartós hiányzása miatt 

kellett volna figyelmeztetni.  

A gyermekek fejlettségi állapotának felmérése megtörtént, rendszeresen vettek részt a rászoruló 

gyermekek fejlesztésen, amelyben szükség szerint szakemberek is részt vettek. 

Óvó-védő feladataink között szerepelt a gyerekek egészségügyi szűrővizsgálatainak 

megszervezése. Az első nevelési félévben óvodapedagógus jelzésére és kérésére három, 

kötelező szűrés keretében egy alkalommal, második félévben pedig egy alkalommal történt 

fejtetvesség szűrés, februárban pedig sor került a gyermekek általános orvosi vizsgálatára. Az 

ortopédiai felülvizsgálatra javasolt gyermekek esetében a tájékoztatót további vizsgálatra 

átadtuk a szülők részére.    

Biztonságos környezetet biztosítottunk gyermekeinknek az ideiglenesen kialakított óvodában 

és a csoportszobákban, valamint az udvaron. Megtörtént a balesetvédelmi oktatásuk, ezen felül 

rendszeresen, naponta felhívtuk a gyerekek figyelmét a balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

3.2 Éves beszámoló a fejlesztő munkacsoport munkájáról 

 
 

 A munkacsoport a munkáját ebben a tanévben is megkezdte, áttekintve a tanév feladatait. 

Először az iskolába átment gyerekek dokumentációját zártuk le. A megérkezett új 

szakvéleményeket iktattuk majd elindítottuk a fejlesztéseket a meghatározott fejlesztési irány, 

valamint fejlesztési terv alapján.  

Megtörténtek az év eleji logopédiai felmérések is, amely alapján a logopédus meghatározta a 

fejlesztendők névsorát. 

A szakértői bizottság határozata kézhezvételének másnapjától a gyermeket fejlesztésben 

részesítjük. 
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A munkacsoport tagjai, akik a nevelési tanácsadó és szakértői bizottság iránymutatása alapján 

végzik a fejlesztést:  

 

 Spanbergerné Laczkó Ivetta: logopédus ,gyógypedagógus 

 Strasszer Zoltánné: SINDELAR-terapeuta 

 Pappné Lőrincz Adrienn: DIFER programcsomagra alapozott szűrés és 

fejlesztetés 4-8 éves korban, SNI gyermekek integrált nevelése szakirányon 

szakvizsgázott gyógypedagógus logopédus. 

 Simonics Alajosné: DIFER programcsomagra alapozott szűrés és fejlesztetés 

4-8 éves korban 

 

Az SNI gyermekek fejlesztését intézményünkben Pappné Lőrincz Adrienn végzi megbízási 

szerződéssel. Ennek dokumentációja a gyermekek egyéni anyagában megtalálható. 

 

Logopédiai és SNI-s névsor 

Csoport Gyermek neve Ellátás 

Pipitér S. D. SNI Gyógypedagógia 

 B. E.  SNI Gyógypedagógia 

 B. I. Logopédia 

 T. E. Logopédia 

 D. L. Logopédia 

 Cs. M. Logopédia 

 Sz. A. Logopédia 

 N. M. Logopédia 

 Sz. T. Logopédia 

 B. M. Logopédia 

Levendula B. D.    SNI Gyógypedagógia 

 M. K. SNI Gyógypedagógia 
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A 2018-2019. tanévben fejlesztendő és a Nevelési Tanácsadóba küldött gyerekek névsora. 

 

 

 
 Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll 

ideje 

1.  A. P. 

2013.03.14 

Levendula 2018.04.23. 2018.05.03.-

07.03. 

szakv. 

kiállítása: 

2018.07.20. 

2019.09.06. Terápiás ellátása nem 

indokolt. 

 -  Pitypang 2017.12.13.  Szülőtől 

2018.03.20 

SNI Logopédus  

2. B. D. 

2013.01.03 

Levendula 2016.11.24. 2017.09.20. 

Szülő nem 

vitte el 

            

 2017.10.25. 

 

2017.10.25. 

Szülőtől 

Dg.: SNI 

Heti 2 óra fejl. 

Logopédus Beisk. 

meg.el 

tanév, 

2019. dec. 

15.-ig 

        

3. B. E. 

2012.04.20 

Pipitér 2017.12.13. 2018.04.19. Szülőtől 

2018.04.19 

Dg.: SNI 

Heti 2 óra fejl. 

Logopédus          

2019.01.16. 2019.04.04. 2019.04.09. Dg.: SNI 

Heti 2 óra fejl. 

Logopédus          

4. Cs. M. 

2012.12.15 

Pipitér 2016.11.15. 2017.04.20. 2017.09.12.            

 2019.02.08 2019.04.30. Dg: Tanulási 

nehézség 

jav: heti 2 óra 

fejlesztés 

 2019/2020. 

Megjegyz.: 

elköltözött 

a család 

        

5. F. G. 

2011.11.21 

Pipitér 2018.12.12. 2019.02.25. szülőtől 

2019.02.25. 

beiskolázás a 

2019/2020. tanévben 

 -   2019.01.16. 2019.04.04. 2019.04.09. SNI Logopédus - 

6. F. T. 

2014.06.11 

 

Pitypang 2019.05.28. 

 

folyamatban     

7. J. B. 

2013.04.15 

Levendula 2018.04.23. 2018.05.15.- 

07.06.-ig 

szakv. 

kiállítása: 

2018.08.21. 

2019.09.05. Terápiás ellátása nem 

indokolt. 

 - 

8. M. K. V. 

2013.04.22 

Levendula 2016.10.25 2017.05.10 2017.05.15. SNI (F80.9) 

beszédfogyatékos 

Heti 2 óra 

Logopédus Beisk. 

meg.el 

tanév  

2019. dec. 

15.-ig 

      

9. M. F. 

2014.09.22. 

Pipitér 2018.11.14. 2019.02.15. 2019.04.11.   - 
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 Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll 

ideje 

10. N. J.  K. 

2012.08.08 

Pipitér 2017.03.24. 2017.05.23. 2017.09.12.   2019./2020. 

 2019.02.15. 2019.04.30. BTM 

Jav: heti 2 óra 

fejlesztés 

  

11. N. M. 

2013.01.28 

Pipitér 2016.11.09 2017.04.20. 2017.09.12. Pszichés ellát. 

nev.tanácsadónál 
  

 2019.01.11. 2019.01.30. további egy év 

óvodai nevelés 

  

12. P. D. 

2012.03.02. 

Pipitér 2015.12.11. 2016.04.22.     

 2017.03.08. 2017.05.18. BTM 

tanulási nehézség 

 2017-18 

Szakszolgálat 

szervezézében 

 2018.09.21. 2018.09.27. BTM 

tanulási nehézség 

 2021. 

13. S. D. Zs. 

2012.07.28 

Pipitér 2016.12.12. 2017.09.12. 2017.10.19. Szakértői 

Bizottsághoz 

küldik 

  

 2017.12.07. Szülő nem 

vitte el 

   

 2018.03.26. 2018.03.27. SNI Logopédus  

2019.01.16. 2019.04.04. 2019.04.09. javaslat 

beiskolázásra 

Logopédus  

 

 

A Szakértői Bizottsághoz kontrollra visszarendelt 2 SNI gyerek szakértői vélemény iránti 

kérelmét kitöltöttük és a Megyei Szakértői Bizottsághoz elküldtük. A bizottság javaslata 

mindkét gyereknél: 2018-2019-es tanévben beiskolázás.  

Ebben a tanévben sajátos nevelési igény megállapítására nem került sor. 

3 gyermeket küldtünk szakértői vizsgálatra a beiskolázáshoz való fejlettség megállapításának 

céljából. Egy gyermeket találtak közülük alkalmasnak az általános iskola megkezdésére, egy 

gyermek elköltözött a családjával, egyikük pedig még egy év óvodai nevelésben részesül. 

Gyógypedagógiai ellátásban 4 SNI gyermek komplex gyógypedagógiai-logopédiai ellátásban, 

8 gyerek szakszolgálati logopédiai ellátásban részesül.  

Fejlesztésben 1 BTM-es és két másik nagycsoportos gyermek részesült idén, akiknek 

fennmaradt primitív reflexeik leépítésére irányultak elsősorban a foglalkozások. 



MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA  
7342 Mágocs, Szabadság u.7  

OM: 202 111   

Tel.: 06 20 293 9511                                                                                      e-mail: ovoda@magocs.hu  

  

25 
 

 

Az SNI, logopédiát igénylő gyerekek fejlesztésének megszervezése mellett, feladatunk volt a 

gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésük nyomon követése és ezek megfelelő adminisztrációja. 

A gyermekek DIFER teszttel való felmérését Pappné Lőrincz Adrienn végezte el a 

nagycsoportosoknál két alkalommal (teljes teszt ősszel, rövid DIFER tavasszal), a középső és 

a 4. életévüket betöltött kiscsoportosoknál pedig egyszer (rövidített DIFER télen). A szülőket 

az eredményekről a gyermekek óvónői tájékoztatták fogadóóra keretében, majd az eredmények 

alapján a fejlesztették játékidőben, különböző tevékenységek során a gyermekeket. A 

fejlesztendő területekhez a korábban összeállított játék és feladatgyűjteményt használtuk, amit 

a mindennapok során alkalmazhatunk a csoportokban. 

Ez év tavaszán lehetőségünk volt Benke Anita gyógytornásszal megvizsgáltatni 15 gyermeket 

annak megállapítására, hogy fejlődésüket gátolják-e fennmaradt primitív reflexek. Minden 

vizsgált gyermeknél talált problémát. Az elméleti háttérről és a fennmaradt reflexek hatásáról 

előadást hallgathattunk meg tőle, ezeket is szeretnénk a következő tanévben hasznosítani, és 

nagyobb figyelmet fordítva a gyermekek mozgásfejlesztésére elősegíteni a primitív reflexek 

leépülését, integrálódását. 

 

Készítette: Pappné Lőrincz Adrienn 

 

 

3.3 Beszámoló a Bokréta Tánccsoport éves tevékenységéről 
 

 

Immár harmadik éve végzem a Bokréta tánccsoport magyar táncainak betanítását és vezetését. 

A német nemzetiségi táncok vezetését, betanítását Simonics Alajosné óvodapedagógus végzi 

már évek óta kitartóan és lelkiismeretesen. 

A nevelési év első szülői értekezletén a középső és nagycsoportos szülők körében 

igényfelmérést végeztünk az óvodai táncot illetően, ez alapján állítottuk össze a leendő 

táncosok névsorát.   

A Bokréta tánccsoport fő célja az idei évben is a tehetséggondozás volt. 

A táncpróbák az idei évben kicsit rendhagyóak voltak az ideiglenes óvodai helyünk miatt, de 

ugyanúgy nyitottak voltak minden olyan középső és nagycsoportos óvodás számára, akik 
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kedvet éreznek a közös táncos tevékenységekhez. Általában mindkét tánccsoportvezető 

jelenlétével, magyar és német nyelven zajlottak ezek a próbák.  

Az együtt táncoló párokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy akik már az előző évben is részt 

vettek a táncfoglalkozásokon, azok segíthessék a tánccsoporthoz újonnan csatlakozókat. Sajnos 

évről-évre sajnáljuk, hogy kevés a fiújelentkező a csoportba, a lányok szívesebben jönnek 

táncolni, ezért kénytelenek vagyunk lányos párokat kialakítani. Év közben igyekeztünk több új 

magyar és német tánccal bővítettük a tánccsoport repertoárját, ezen kívül egy- egy ünnepi 

alkalomra az alkalomhoz illő táncos műsorral készültünk. A fellépésekre általában olyan 

középső-és nagycsoportos tehetséges gyermekeket választottunk, akik valóban alkalmasak arra, 

hogy nehezebb tánclépéseket, koreográfiát sajátítsanak el, jó a ritmusérzékük.  

Az idei évben a Bokréta tánccsoport összesen hét alkalommal szerepelt különböző 

rendezvényeken, 5 alkalommal külső helyszínen léptünk fel a tánccsoporttal.  A fellépésekre 

általában 10-12 gyereket vittünk, kivétel ez alól a márciusi Alsómocsoládi szereplésünk. Oda 

sajnos csak 6 gyereket tudtunk vinni, mivel csak egy kisbuszt tudtak értünk küldeni. 

Az első fellépésünk 2017. 10.01-én volt az Alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonába az 

Idősek Hónapjának nyitó rendezvényén.  Nagy sikerrel mutatták be a gyerekek az erre az 

alkalomra tanult táncokat. Az idős emberek meghatódottan nézték műsorunkat, a végén pedig 

nagy tapssal jutalmazták a gyerekek szereplését. A fellépés után megvendégeltek bennünket kis 

süteménnyel, teával.   

Adventi kis táncos műsorunkkal háromszor léptünk fel. Első alkalommal december 9-én a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Egyesület által hagyományosan 

megszervezett „Adventi teadélutánon”. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, a közönség 

meghatódva, könnyes szemmel tapsolta meg őket.  

Az ünnepre hangolódva az idősotthon lakói is mindig nagy örömmel fogadja a gyerekek 

műsorát. December 19-én a Mágocsi Szociális Gondozási központ lakóit örvendeztettük meg 

adventi műsorunkkal.  

December 20-án az óvodában adtuk elő a 4. adventi gyertyagyújtás alkalmával. Nagyon jól 

sikerült az ünnepre hangolódás. 

Március 14-én a Mágocsi Szociális Gondozási Központban kis tánccsoportunk tavaszköszöntő-

március 15-i kis műsorral örvendeztette meg az időseket, majd az óvodában is bemutattuk 

Nemzeti ünnepünk tiszteletére. A következő héten az Őszi Fény Idősek otthonában adtuk elő 

tavaszi műsorunkat.  



MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA  
7342 Mágocs, Szabadság u.7  

OM: 202 111   

Tel.: 06 20 293 9511                                                                                      e-mail: ovoda@magocs.hu  

  

27 
 

Mivel a magyar és a német nemzetiségi ruhákat nem tudtuk átvinni az ideiglenes óvodába, az 

idei évben alkalomhoz illő, csinos ruhában táncoltunk, illetve adventkor és a márciusi 

szerepléseken a lányok a fehér alsószoknyákat húztak fehér felsőhöz, a fiúk pedig fehér ingben 

és fekete nadrágban voltak. A táncos gyerekek minden alkalommal vidáman, felszabadultan 

szerepeltek, a fellépéseink nagyon jól sikerültek. 

Ezek az alkalmak jó lehetőséget teremtenek a hagyományok ápolásához. A zene, a tánc 

formálja a személyiséget is.                                                                                                  

  Strasszer Zoltánné 

 

3.4 Év végi értékelő feljegyzések  Napraforgó csoport 

Csoportszervezési forma: mini- kiscsoport 

Csoportlétszám alakulása: 2018. szeptemberében 6 gyermek kezdte a tanévet (az előző tanév 2. 

félévében beszoktatott gyermekek), majd október 01.-ig heti 2-3 fő beszoktatásával a létszám 

17-re nőtt. Novemberben további kettő, majd januárban is két gyermek csatlakozott a 

csoporthoz. A csoport legfiatalabb tagja május eleje óta jár hozzánk. 

Tanév közben egy gyermek egyszer, egy pedig kétszer költözött el és tért vissza óvodánkba. 

Két fő néhány hónap után óvodát váltott, így május 31.-re létszámunk 20 fő lett. 

A csoporttagok életkorának alakulása: Május 31.-ig 2,5 éves korát 3 fő, 3. életévét 13 fő, 4 éves 

korát 4 fő töltötte be. 

Nemek szerinti megoszlás: fiú – 12 fő, lány – 8 fő. 

Bejáró gyermekek száma: 4 fő Ebből mekényesi 1 fő, nagyhajmási 1 fő, alsómocsoládi 2 fő. 

Szociális helyzet: Gyermekvédelmi támogatásban részesül 7 fő, hátrányos helyzetű 3 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű 1 fő. 

A négy éves korukat betöltött gyermekek DIFER teszttel való felmérése megtörtént. 

Eredményét fogadóóra keretében ismertettem a szülőkkel, javasoltam otthoni fejlesztő 

játékokat és válaszoltam a felmerülő kérdésekre. A 2019/20-as tanévre vonatkozó fejlesztési 

tervet az egyéni fejlesztési napló tartalmazza. 
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Az őszi családlátogatás a novemberig beszoktatott 12 gyermek családját érintette. A 2019-ben 

2,5 éves korukat betöltő gyermekek esetében erre kolléganőm halála miatt nem volt 

lehetőségem.  

Minden új óvodába lépő szüleit tájékoztattam az óvodai szokás és szabályrendszerről, a 

házirendről és a gyermekekre vonatkozó anamnézis dokumentumait is kitöltöttük. 

A beszoktatás tapasztalatainak rögzítése 3 hónap elteltével szintén az egyéni fejlesztési 

naplóban történt a szülők személyes tájékoztatásával. 

A beszoktatás tapasztalatai összességében pozitívak. A gyermekek többségének könnyen ment 

a szülőről való leválás, csak annak az egy-két gyermeknek jelentett ez hosszabb ideig 

nehézséget, akiknek láthatóan nem nyújt az otthona megfelelő érzelmi biztonságot. Sok 

szeretettel, türelemmel, érintéssel, közös játékokkal igyekeztünk segíteni nekik. 

A családlátogatásokon és az évi 2 szülői értekezleten kívül a napi eseményekről a mágocsi 

szülőket személyesen, a vidékieket írásban, Facebook-os csoporton keresztül, vagy telefonon 

tájékoztattam folyamatosan. Egyetlen szülőnél maradt egyedüli lehetőségként a 

legnehézkesebb írásos forma, mert sem telefonos, sem internetes elérhetőségük nincs. Ez a 

gyermek napközbeni megbetegedésekor több esetben is komoly gondot jelentett. 

A szobatisztaság kialakítására folyamatosan törekedtünk a szülőkkel együttműködve. Jelenleg 

4 pelenkás gyermek van a csoportban, de közülük 3-nak már nincs állandóan szüksége rá. 

Tanév elején még több gyermek cumival aludt délután, azóta néhányan már leszoktak róla, így 

jelenleg csak 2 gyermeknek van rá szüksége. Egy kisfiúban, aki április óta nem cumizik, a 

hiánya olyan feszültséget, agressziót váltott ki, hogy kiemelt figyelmet és éberséget igényel a 

csoportban dolgozó felnőttektől, hogy elkerüljük azt, hogy frusztrációját társai fizikai 

bántalmazásával próbálja levezetni. Fizikai aktivitást igénylő feladatok, játékok, és változatos 

tevékenységek biztosításával segítjük őt. 

Az öltözködésben nagyon sok segítséget igényelnek még. Többen sokkal többre képesek, mint 

amit kérés nélkül megtesznek, és az otthon megszokott teljes körű kiszolgálást várnák az 

óvodában is. Szorgalmaztuk önállósodásukat, így tanév végére mindenki képessé vált lecserélni 

tépőzáras cipőjét, levenni kabátját, nadrágját, nem túl szoros felsőjét.  
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Étkezésük önállóan, kanállal történik. A kanalat többségük marokra fogja, arca, keze, ruhája, 

környezete tisztaságára nem tud vigyázni étkezés közben. Néhányuknak az is nehézség, hogy 

csak saját tányérját használhatja étkezés közben és az asztal felé fordulva, székén ülve várja 

meg az étkezés végét. 

A mosdó és a WC használata (a pelenkások kivételével) mindenkinél önállóan történik, a felvett 

ruha eligazításában és a székelés utáni tisztálkodásban van csak szükségük segítségre. Egyetlen, 

májusban beszoktatott gyermek pancsol csak a vízzel, aki az óvodában ismerkedett meg a 

folyóvízzel és az angol WC-vel. 

A fogmosást idén még nem vezettük be, csak kiöblítik szájukat ebéd után. Ez sem ment első 

nekifutásra, többen sokáig lenyelték a szájukba vett vizet. 

A többség végigalussza a délutáni pihenőidőt, 2-3 gyermek tud csak nehezebben elaludni. 

Ketten nehezebben szokták meg a közös pihenést, sokáig sírással zavarták társaik nyugalmát. 

A gyermekek nagy mozgásigényének kielégítése az ideiglenes óvoda játékok és kerítés nélküli 

udvarán, ill. tornaszoba nélkül különösen nehéz volt. Eleinte az iskola ebédlőjéhez vezető két 

lépcsősoron való feljutás sem mindenki számára volt könnyen leküzdhető akadály (naponta 3-

szor az iskola épületében tudtuk biztosítani a gyermekek étkezését). Novembertől márciusig 

sétát sem tudtunk szervezni. Ebben az időszakban volt csoportunk tagja egy ikerpár. A két kisfiú 

úgy érkezett hozzánk, hogy nevüket nem tudták, arra nem hallgattak, szóval irányítani őket nem 

lehetett. Ahogy kiléptünk a teremből, megpróbáltak elrohanni. A nálunk töltött idő alatt 

egyikükkel sikerült megtanítanunk a nevét és elérni, hogy visszajöjjön hozzánk, ha hívjuk. 

A kifejező beszéd fejlődése mára mindenkinél tetten érhető, egyetlen nem kommunikáló 

gyermek sincs a csoportban. Egy kisfiú néhány szóval, ketten nehezen érthetően, a többiek 

mondatokban beszélnek. Heti rendünk része a Veronika zeneprojekt, ami minden alkalommal 

nagy sikert arat a gyermekek körében. A gyorsabb ütemű, táncos dalok hallgatását is 

rendszeresen igénylik, több jó ritmusérzékű, táncban tehetséget mutató gyermekünk van. 

A gyermekek többsége átlagos fejlettségű. Sokuknál valószínűsíthető fennmaradt primitív 

reflex. 5 gyermeket küldünk szakértői vizsgálatra értelmi fejlődés elmaradásának, figyelem- 

vagy észlelési zavar gyanújával. 

Pappné Lőrincz Adrienn 
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3.5 Év végi beszámoló  Pipitér (nagy)csoport 

 A csoportban nevelő oktató munkát végez 1 fő óvodapedagógus, Héderné Jurisits Zsuzsanna, 

Illés Zoltánné és Majorné Keksz Ágnes dajkák segítették a munkát. A csoportlétszám 23 fő, 

nemek szerinti összetétel: 14 fő fiú, és 9 fő lány. Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek is van a csoportban. Mindez a szülők alacsony iskolázottságára és a családok nehéz 

anyagi körülményeire vezethetők vissza, 3 gyerek halmozottan hátrányos helyzetű és 3 gyerek 

hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 6 fő. Mikro busszal, 

és felnőtt kísérettel a környező kistérségekből is jártak óvodánkba gyermekek. Csoportunkba 

az idei tanévben Mekényesről 2 gyerek bejáró és Alsómocsoládról 2 gyermek utazott, és vette 

igénybe az óvodai nevelést. Kettő fő Sajátos Nevelési Igényű gyermek volt, velük és rajtuk 

kívül még 3 gyerekkel (a DIFER mérés eredmény alapján) fejlesztőpedagógus foglalkozott. 

A különböző tevékenységeknél figyelembe vettük egyéni képességeiket és fejlettségi 

szintjüket.  A logopédus, heti rendszerességgel (csütörtök délelőtt) látogatta óvodánkat. 

Logopédiai fejlesztésen 7 fő vett részt, májusban még egy kislány csatlakozott.  

Tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítottunk, és kialakítottunk egy polcot az óvodai 

csoportunkban, ahol ügyességi- és értelmi képességet fejlesztő játékok találhatók. Nehézségi 

foktól függően kérhették a felnőtt segítségét, irányítását, vagy együtt játszhattak a felnőttel, így 

megtanulhatták a társasjátékok szabályait és megfelelő használatát, a felnőtt pedig 

megfigyelhette, hogy melyik gyermeknek mi az erőssége, melyik játékban tudott kimagaslóan 

teljesíteni, illetve mi a gyengesége, hol szorul segítségre. 

 Szívesen kezdeményeztek önállóan körjátékot, és nagyon szerették a CD-lemezről játszott 

gyermekdalokat. A naponta alkalmazott „Veronika” zeneprojekt” különböző játékos mozgásait 

is kedvelték. Játékidőben és tevékenységeken egyaránt, lelkesen énekeltek, verset mondtak, 

mondókáztak. Heti rendszerességgel, (hétfő délután, miután meguzsonnáztak) lehetőségük 

volt, hogy futballozni járjanak, Kusztor Csaba irányításával. 

 Minden évszakban, a tevékenységekhez kapcsoltan kirándulásokat, sétákat, terveztünk, 

megfigyeléseket végeztünk. Sokat tartózkodtunk az udvaron, ahol kielégíthették 

mozgásigényüket. A beszélgető kör jó lehetőséget biztosított a napi aktuális események, az 
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otthoni történések, az élmények, tapasztalatok megbeszélésére, elmesélésére, ezáltal fejlődött 

kommunikációs készségük. A közös beszélgetések lehetőséget biztosítottak számunkra a 

gyermekek személyiségének, képességeinek, otthoni körülményeinek, családban elfoglalt 

helyének mélyebb megismerésére. 

Az idei tanévre sok érdekes programot, és tevékenységet terveztünk.  

Az egyéni fejlesztési naplóba olyan játéktémákat, szituációs helyzeteket és közösségi játékokat 

terveztünk, amelyek a peremen lévő gyermekek helyzetét előrébb lendítette és a kialakult baráti 

kötelékeket pedig még jobban megerősítette. Ezeket a mindennapi játék és a közös 

tevékenységek során alkalmaztuk. Sok egyéni feladatadással, közösségért végzett munkával, 

sok dicsérettel és pozitív értékeléssel hívtuk fel a társaik figyelmét a peremen lévő gyermekek 

pozitív tulajdonságaira.  

A DIFER rövidített változatával mértük fel a gyerekeket az ősz folyamán. Táblázatban 

rögzítettük az eredményeket, így azok jobban áttekinthetőek. 

DIFER-vizsgálat összesítő  

Az adatok %-ban értendők. 

 

 

 

Írásm.kord. Beszédh. h. Rel.szók. Elemi sz. Követk. Összefügg. 

meg. 

Szoc. DIFER i. 

1 42% 97% 79% 94% 100% 81% 78% 81% 

        

2 42% 97% 92% 86% 88% 100% 77% 83% 

        

3 17% 73% 50% 31% 19% 69% 65% 64% 

        

4 - - - - - - - - 

        

5 50% 73% 63% 57% 38% 69% 77% 61% 

6 21% 40% 67% 28% 38% 44% 72% 44% 

7 25% 

 

60% 83% 48% 69% 56% 65% 58% 

8 38% 62% 79% 55% 31% 63% 72% 57% 
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9 63% 87% 92% 84% 75% 81% 80% 75% 

10 33% 78% 92% 71% 81% 75% 77% 67% 

11 21% 80% 83% 52% 63% 50% 80% 61% 

12 25% 97% 92% 74% 81% 81% 77% 75% 

13 17% 73% 75% 45% 69% 44% 69% 62% 

14 25% 60% 63% 38% 69% 75% 67% 59% 

15 67% 97% 92% 76% 81% 81% 87% 83% 

16 50% 98% 92% 62% 9% 50% 69% 61% 

17 - - - - - - - - 

18 29% 98% 86% 81% 88% 88% 72% 76% 

19 33% 97% 79% 64% 69% 63% 77% 69% 

20 42% 98% 83% 88% 73% 63% 77% 70% 

21 29% 98% 97% 77% 88% 69% 82% 77% 

22 67% 98% 92% 84% 75% 69% 77% 80% 

23 54% 100% 81% 66% 94% 75% 90% 82% 

         

Átlag: 38% 84% 82% 65% 66% 69% 76% 69% 

 

 2fő SNI gyereknél nem végeztük el a DIFER vizsgálatot, velük fejlesztőpedagógus 

foglalkozott kis csoportban. Kiszámoltuk egy-egy terület átlagát: az írásmozgás- koordináció a 

legalacsonyabb (38%) szintet érte el. A beszédhanghallás 84%, a reláció-szókincs 82%. Az 

elemi számolás átlaga 65%. A következtetés 66%, az összefüggés- megértés 69%, a szocialitás 

76%. A DIFER index átlaga: 69%. Azokat a területeket, ahol elmaradás tapasztalható 

folyamatosan fejlesztjük.  

Május hónapban megtörtént a DIFER mérés rövid változata. Véleményem szerint a két mérés 

eredményét nem tudjuk összehasonlítani, mert nem ugyanolyan mélységben történik a 

vizsgálat.  

A fejlesztő játékokat az „Egyéni fejlesztési napló” adott tevékenységi területeihez írjuk be, ez 

alapján történtek a fejlesztések. A fejlesztéshez kapcsolt játékok megjelentek a csoportnapló 
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szervezési oldalán.  A szülőket fogadóóra keretében tájékoztattuk gyermekük fejlettségéről, 

javaslatot tettünk az otthoni játékokra, választ adtunk gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseikre, 

és megbeszéltük az aktuális eseményeket, felmerülő problémákat. A tanév folyamán 

szeptemberben, februárban tartottunk szülői értekezletet, valamint fogadóórát november- 

decemberben, illetve februárban, a fogadóórák száma összességében 46 volt. Védőnői tisztasági 

látogatás 2 alkalommal, egy gyermekorvosi szűrővizsgálat volt. 2019. február 04-től 

elsősegélynyújtó tanfolyam vette kezdetét, dr. Kárpáti Gyöngyvér és Srajné S. Eszter védőnők 

irányításával. A programok a következők voltak: 1. nap Az elsősegély alapjai, 2. nap Konyhai 

veszélyforrások, balesetek és ellátásuk, 3. nap Sport balesetek és ellátásuk, 4. nap Fürdőszobai 

veszélyek, balesetek és ellátásuk, 5. nap Szabadidő, nyaralás veszélyei, sérülések és ellátásuk, 

6. nap Mozdulatlanság, eszméletlenség, légzésvizsgálat, stabil oldalfekvés, újraélesztés. A 

gyerekeknek nagyon tetszettek a programok, szívesen meséltek róla szüleiknek. 

 Az egyéni fejlesztési naplókat kitöltöttük, az előre megtervezett játékokat, játékidőben 

szerveztük meg. A Munkatervben megfogalmazott célokat, feladatokat megvalósítottuk.  

Az idei tanévben egy zárt facebook csoportot hoztunk létre, Pipitér csoport Mágocs néven. A 

programokról készült fényképeket ide töltöttük fel, itt jeleztük a szülőknek a napi 

aktualitásokat, kéréseinket. Karácsonykor rövid videóval kívántunk boldog ünnepeket a 

szülőknek. A szülőktől csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.  

A 2018/2019 tanévre betervezett ütemtervünkben megfogalmazott célokat, feladatokat, 

anyagokat megvalósítottuk. 

Május 3-ára meghívást kaptunk az Alsómocsoládi „Őszi Fény” Idősek Otthonából, hogy egy 

kis műsorral kedveskedjünk anyák napja alkalmából az időseknek. Nagyon megköszönték, 

jelenlétünket és édességgel kedveskedtek a gyerekeknek. 

Az óvodai szintű anyák napja új formában került meg megrendezésre, a csoportban egy kis 

kuckót alakítottunk ki, minden kisgyerek egyénileg köszöntötte az édesanyját, így próbáltuk 

meghittebbé tenni az ünnepet. 

A német nemzetiségi nyelven történő kezdeményezéseken, foglalkozásokon is szívesen vettek 

részt. Törekedtem arra, hogy ezek az alkalmak is színesek legyenek, sok eszközt, fejlesztő 
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játékot használtunk, hogy mindinkább motiváltak legyenek a gyerekek. Az IKT eszközöket 

sikerült beépíteni a foglalkozások anyagába. 

A német nemzetiségi héten nyílt napot tartottunk a szülőknek, amikor is a gyerekekkel közösen 

festhették meg a Márton napi lampionokat. 

Tavasz folyamán több alkalommal meghívást kaptunk az általános iskolából, testnevelés illetve 

ének-zene órára, a gyerekek szívesen vettek részt a tanórákon. 

Április- május hónapban az ismétlések kerültek előtérbe, hogy az eddig tanultak jobban 

rögzüljenek. 

A nevelési évben a gyerekek megismerkedtek német nyelven 24 új dallal,9 mesével, 16 verssel, 

8 mondókával. 

A nevelési év folyamán törekedtünk arra, hogy a környezeti témákhoz, ünnepekhez 

kapcsolódjon az új dal (21), mese (13), vers (29), mondóka (8) anyaga.  

Az óvodai ballagást május 31-én délután tartottunk a Művelődési Házban. A nagy terem megtelt 

a gyerekek szüleivel, rokonaikkal. A műsor címe: Körbe táncoljuk a földet, Wir tanzen um die 

Welt. Néhány ország jellegzetes táncát eltáncolták, így „ellátogathattunk” Ausztriába, Texasba, 

Oroszországba és végül Magyarországra érkeztünk. Itt egy népdal csokrot énekeltek a gyerekek 

és egy rövid lakodalmas játékot is előadtak.  

Ezek után elbúcsúztak az óvodától, felnőttektől. A műsorral kapcsolatban nagyon sok dicséretet 

kaptunk, ami természetesen a gyerekeknek, felnőtteknek is jól esett. Felkértek bennünket, hogy 

az Ovipartin is adjuk elő a lakodalmas játékot, természetesen szívesen teszünk eleget a 

kérésnek. 

Májusban terveztünk egy állatkerti kirándulást Pécsre, szülői (anyagi) támogatással. Az esőzés 

miatt elmaradt, ezért június hónapban tervezzük ezt bepótolni. 

Héderné Jurisits Zsuzsanna 
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3.6 Év végi beszámoló  Levendula (középső) csoport  

A Levendula csoportban szeptember 1-től oktató, nevelő munkát végez Strasszer Zoltánné 

óvodapedagógus, Jurisits Józsefné német nemzetiségi óvodapedagógus, Kádasné Jankó Anikó 

dajka. 2018. decembertől Jurisits Józsefné nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti, ezért a 

német nemzetiségi foglalkozást heti egy alkalommal Simonics Alajosné óvodavezető tart, ezen 

kívül Vörös Anett pedagógiai asszisztens is részt vesz a csoportban folyó munkában. 

   

Csoportunk életkorát tekintve 5 és 6 éves gyermekekből álló középső csoport. Csoportunk 

létszáma 21 fő. Ebből 4 fő az előző évben Napraforgó csoportos volt, 1 fő a Pipitér csoportból 

került csoportunkba, a többi gyermek az előző évben is Levendula csoportos volt. Az 

évkezdéshez képest 2 fővel csökkent a létszámunk elköltözés miatt.  A fiúk és a lányok aránya 

12 fiú és 9 lány. Egy lány Alsómocsoládról jár csoportunkba. Őt a kistérség busza szállítja, 

felnőtt kísérettel. 

A másik csoportokból érkező gyerekek viszonylag problémamentesen léptek be az új csoportba, 

hamar beilleszkedtek. 

Városunk hátrányos helyzetű kistérségben helyezkedik el, ez a szülők munkavállalását nagyban 

hátráltatja és természetesen befolyásolja a gyermekek gyermekvédelmi támogatásban illetve 

hátrányos helyzetbe történő besorolását. Csoportunkban 5 fő hátrányos helyzetű gyermek, 2 fő 

pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 9 fő.  

Ezekben a családokban kevés az egy főre jutó jövedelem, főleg segélyből, családi pótlékból és 

alkalmi munkából tartják el magukat. Ennek ellenére a gyerekek ápoltan, tisztán járnak 

óvodába.  

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma a csoportban 2 fő, ők heti két órában 

gyógypedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. 

Logopédiai fejlesztő foglakozásokon egy gyermek vett részt az év során a csoportból.  

Nevelési Tanácsadóba történő irányítás nem volt ebben a nevelési évben a csoportunkban. 

8 gyermek a következő nevelési évtől tankötelessé vált csoportunkból. A szülőkkel történő 

előzetes egyeztetés és a nevelőtestület határozata alapján javasoltuk további óvodai nevelésben 

való részvételüket a 2019/2020-as tanévben. 
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A csoport életkorának alakulása 2019.05.31-ig. 

 

Gyermeke

k életkora 

fiú lány össz.                                  vidéki 

    Nagyhajmás Mekényes Alsómocsolád                    össz. 

    fiú lány fiú lány fiú lány  

    5 9  7 16 0 0 0 0 0 1 1 

    6 3  2 5 0 0 0 0 0 0 0 

összesen 14  9 21 0 0 0 0 0 1 1 

Dokumentációk: 

A csoportban már minden gyermek betöltötte a negyedik életévét betöltött gyermekeknél, 

november hónaptól folyamatosan megtörténtek a DIFER- mérések. Az egyes területek 

eredményeit az alábbi táblázatok részletezik. 

 

DIFER összesítő  

Levendula csoport 2018/2019 

 ( Az adatok százalékban értendők) 
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1.  8 60 71 47 44 56 59 44 

2.  42 97 79 74 50 75 66 69 

3.  42 100 86 78 81 88 62 77 

4.  21 67 67 52 50 75 66 56 

5.  13 40 67 52 59 69 65 52 

6.  17 97 67 67 69 88 54 66 

7.  17 73 86 22 41 63 72 53 

8.  13 13 71 5 0 50 40 27 

9.  17 27 33 46 0 63 60 35 

10.  45 100 79 60 41 63 70 67 

11.  45 87 71 52 44 88 59 62                            

12.  13 87 67 57 100 88 70 69 

13.  25 73 79 36 59 81 57 58 

14.  8 27 54 12 31 69 47 43 

15.  17 67 58 50 19 56 64 47 

16.  63 100 75 84 100 88 80 84 

17.  29 73  100 94 81 81 72 76 

18.  45 67 67 60 78 63 67 63 

19.  21 40 79 15 41 75 54 46 

Át

la

g 

26 68 71 51 52 73 62 58 
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Kiszámoltuk egy-egy terület átlagát, ez alapján megállapítottuk, hogy a legfejlettebb terület a 

csoportban az az összefüggés-megértés 73%, ezt követi a reláció-szókincs 71 %, a 

beszédhanghallás 68 %. A szocialitás átlaga 62%,  az elemi számolás 51%,  a következtetés 

52%. A leggyengébb terület az írásmozgás-koordináció, melynek az átlaga  26 % volt . A 

DIFER index átlaga 58 % lett mely a csoport összetételét és életkori sajátosságait figyelembe 

véve jónak mondható. 

Az elemi számolásban, beszédhanghallásban, reláció szókincsben valamint a következtetésben 

mutatkozott a gyermekeknél nagyobb mért eredménybeli szórás, az írásmozgás koordináció 

alacsony szintje az egész gyermekcsoportra jellemző, míg az összefüggés megértés területén 

meglepően jók az eredmények. 

A DIFER mérések eredményei alapján feltérképeztük a gyermekek fejlettségi szintjét, majd az 

eredmények tükrében terveztük meg az egyénileg fejlesztendő területekhez szükséges egyéni 

és kiscsoportban végezhető feladatokat, fejlesztő játékokat. 

A fejlesztő játékokat az „Egyéni fejlesztési napló” adott tevékenységi területeihez írjuk be, ez 

alapján történtek a fejlesztések. A fejlesztéshez kapcsolt játékok megjelentek a csoportnapló 

szervezési oldalán.   

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetségcsírákra is, akiket az egyéni fejlesztési naplóba külön 

jelöltünk, és képességüknek megfelelő fejlesztő feladatokkal, játékokkal segítettük tehetségük 

kibontakozását. 

A csoportban létrehozott úgynevezett „okospolcon” olyan játékok, eszközök találhatók, mellyel 

a kiemelkedő képességű gyerekek fejlesztését tudjuk megvalósítani. Erről a polcról csak felnőtt 

veheti le a játékot, felnőtt irányítással, útmutatással lehet ezekkel játszani. Ezen kívül olyan 

eszközöket biztosítottunk folyamatosan a tehetségcsírák számára, melyek elősegítik 

tehetségének kibontakoztatását. 

A szülőket fogadóóra keretében tájékoztattuk gyermekük fejlettségéről, javaslatot tettünk az 

otthoni játékokra, választ adtunk gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseikre, és megbeszéltük az 

aktuális eseményeket, felmerülő problémákat. 

 

A nevelési tervben, éves ütemtervben, munkatervben kitűzött céljainkat, feladatainkat sikerült 

megvalósítanunk. A külső világ megismerésére tervezett témaköröket a gyermekek 

érdeklődésére, előzetes ismereteire alapozva, életkori sajátosságaikat figyelembe véve séták, 
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kirándulások, irányított megfigyelések, kísérletek és játékos tevékenységek által dolgoztuk fel. 

Az év során törekedtünk arra, hogy a gyermekeket sok új ismerethez és élményhez juttassuk. 

Számos óvodai szintű közös programon vettünk részt. 

A nevelési év során az egyes témakörökhöz, ünnepekhez, hagyományokhoz, jeles napokhoz 

kapcsolódóan 27 mondókát, 27 verset, 37 dalt és dalos játékot ismerhettek meg a gyerekek. 

Ezekből 15 mondókát, 17 verset és 21 dalt jól tudnak, a nap folyamán önállóan is szívesen 

mondogatják, spontán énekelgetik, megjelenik játékukban is.  Az év folyamán 22 új mesét 

ismertek meg, melyből 9 mesét többször ismételtünk, ezeket már jól ismerik, szívesen 

hallgatják, néhány mesét dramatizáltunk, melyekben szívesen vállaltak szerepet. Szeretnek 

bábozni önmaguk és társaik szórakoztatására. A versek, mesék, mondókák által sokat fejlődött 

beszédkészségük is. 

A tevékenységekhez kapcsoltan, azokba beépítve naponta alkalmaztuk a Veronika zeneprojekt 

játékait, melyből az idei évben több új játék is bevezetésre került. Ezeket a mozgásos, zenés, 

dalos játékokat a gyerekek nagyon szeretik, emellett sokoldalú fejlesztést is szolgál. 

Megismertek néhány új vizuális technikát, életkoruknak megfelelő szinten alkalmazzák, 

szeretik ezeket a tevékenységeket. A csoportból egy gyermek kiemelkedően jól használja a 

vizuális eszközöket, életkorához képest jól fejlett finommotorikája. Sokat alkottunk, rajzoltunk, 

festettünk, barkácsoltunk az év során. 

Az idei nevelési év kicsit rendhagyó módon zajlott, mivel ideiglenes épületbe költöztünk az 

óvoda felújítás miatt. Nincs só szobánk, tornaszobánk, ezért minden tevékenységet a 

csoportszobában terveztünk. A csoportszoba elég tágas, így heti egy alkalommal, azt átrendezve 

tartottunk testnevelés foglalkozásokat. Elegendő volt a hely a zenés-táncos tevékenységekhez 

is, a Bokréta Tánccsoport egy-két szereplésére is a csoportszobánkban tudtunk felkészülni. 

Olyan szokásrendet kellett kialakítanunk, hogy a négy csoport zavartalanul tudjon működni, 

egymást a tevékenységekben ne zavarjuk. Éppen ezért elkészítettük az udvar használatának 

beosztását is, egyszerre csak egy csoport tartózkodhatott az udvaron. Annak érdekében, hogy 

minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn, amikor nem mi használtuk az udvart, akkor 

sétáltunk. 

A német nemzetiségi kezdeményezések a magyar nyelvű kezdeményezésekkel összhangban 

komplex módon folytak, de a hét valamennyi napján gondozási tevékenységek révén 

találkozhattak a gyermekek a német nyelvvel. Német nemzetiségi identitástudatuk alakulóban 
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van. Pozitív érzelmi viszony alakult ki a kisebbség kultúrája, nyelve iránt. Életkori és egyéni 

képességeinek megfelelő szókinccsel rendelkeznek. 

Programok: 

A csoportból néhány gyermekkel részt vettünk már a Bokréta Tánccsoport fellépésein. 

Októberben az Alsómocsoládi Őszi fény Idősek otthonában léptünk fel az idősek hónapja 

alkalmából. Az adventi készülődés időszakában rendhagyó kis karácsonyi műsorral készültünk, 

melyet a Művelődési Házban az Adventi teadélutánon, a Mágocsi Szociális Gondozási 

Központban és az óvodában adtunk elő. 

Decemberben búcsúzott csoportunk Edit óvó nénitől, aki nyugdíj előtti felmentési idejét és 

szabadságát kezdte meg. Erre az alkalomra kis műsorral és ajándékkal készült csoportunk, nagy 

örömet szereztünk ezzel Edit néninek. Október hónapban rajzfilmvetítésen vettünk részt a 

Művelődési házban, novemberben ugyanott a Német Nemzetiségi Egyesület szervezésében a 

Holló Színház, decemberben a Hangerdő Társulat műsorát tekintettük meg. Az óvoda két 

gyermekelőadást szervezett, decemberben karácsony előtt a Bábovi, áprilisban, húsvét előtt a 

Hangoló vidám műsorát nézhették meg a gyerekek. Rendszeresen látogattuk a Művelődési ház 

kiállításait. Novemberben részt vettünk az országos szervezésű mézes napok programjában. 

Március 14-én a Mágocsi Szociális Gondozási Központban csoportunk egy része 

tavaszköszöntő-március 15-i kis műsorral örvendeztette meg az időseket, majd az óvodában is 

bemutattuk Nemzeti ünnepünk tiszteletére. A következő héten az Őszi Fény Idősek otthonában 

mutattuk be kis tavaszi műsorunkat.  

Az adventi időszakban a pékségben jártunk, kenyeret vittünk az óvodába a kenyérbetlehem 

készítéséhez. 

Április 30-án a fiúkkal és apukájukkal Májusfát állítottunk a hagyományokhoz híven, az óvoda 

udvarán az óvodás lányoknak, melyet június 7-én az Ovipartin kitáncoltunk, kidöntöttünk és az 

apukák segítségével összefűrészeltük. 

Ezeken kívül számos, vidám programon vettünk részt a csoporttal. Mozgalmas évet tudhatunk 

ismét magunk mögött. 

 

Strasszer Zoltánné 
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3.7  Éves  beszámoló Pitypang csoport  

 

A csoportban oktató nevelő munkát végez: 

Hucker Zoltánné: Óvodapedagógus 

Simonics Alajosné: Német nemzetiségi óvodapedagógus 

Antalné Gerner Mariann: Dajka 

Pedagógiai asszisztens: Lippert Beáta 

 Csoportszervezési forma: Kiscsoport 

Csoportlétszám alakulása: 

2018. Szeptemberben 18 gyermek kezdte meg a nevelési évet, akik már az előző tanévben is 

óvodások voltak. 

2018.Szeptember 01-től október 01.-ig 1 főt szoktattunk be, aki az Októberi Statisztikai 

létszámban is szerepel. 

2018. Októberi statisztikában összesen: 19 fő vette igénybe az óvodai nevelést. 

A nevelési év folyamán összesen 2019. 05.31-ig: 5 főt szoktattunk be óvodai csoportunkba. 

Létszámbeli változások: 

Egy gyermeket 2018.novemberben, egyet 2019. januárban, egyet februárban, és egyet 

áprilisban szoktattunk be, akik még nem töltötték be a 3. életévüket. 

1 gyermek októberben,3 gyermek az év második felében elköltözött./2019./ 

2019. Május 31.-én csoportunk záró létszáma 19 fő. 

A csoport életkorának alakulása 2019.05.31-ig: 

2.5 évet betöltött: 2 fő, 3 évet betöltött: 1 fő, 4 évet betöltött: 15 fő, 5 évet betöltött: 1 fő 

Nemek szerinti eloszlás: 

13 kisfiú: a csoport 68 %        6 kislány: a csoport 32 % 

Bejáró kisgyermekek létszáma: 4 fő   

1 fő Alsómocsoládról,   2 fő Nagyhajmásról,  1 fő Mekényesről 

Szociális helyzet: 

Hátrányos Helyzetű: 2 fő ,   Halmozottan Hátrányos Helyzetű: 1fő 

Dokumentációk: 

DIFER felmérés eredményei: 
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Írásm.kord

. 

% 

Beszédh. h. 

% 

Rel.szók. 

% 

Elemi sz. 

% 

Követk. 

% 

Összefüg

g. meg. 

% 

Szoc. 

 

% 

DIFER 

i. 

% 

D. A. 0 33 45 30 22 69 54 22 

D. K. 21 53 42 30 41 63 55 43 

F. T. 0 47 17 10 0 56 50 25 

H. L. 8 33 67 6 0 75 52 34 

K.E. 17 67 75 60 81 69 70 63 

K. N. 0 40 50 23 9 69 50 34 

K. B. 13 67 75 81 50 63 52 57 

L. G. 17 73 79 27 31 63 57 50 

M..F. 4 53 45 23 41 56 57 54 

N. D. 0 13 29 25 0 31 50 21 

P. B. 0 87 45 71 31 75 52 50 

R.B. 0 27 29 6 0 81 56 28 

R N. 0 13 25 3 0 63 53 22 

S. F. 0 47 42 20 22 50 52 33 

S. G. 4 53 45 - - - 56 22 

T.H. 13 73 71 30 81 69 60 57 

Átlag: 6 49 49 30 27 63 55 38 

A negyedik életévüket betöltött gyermekeknél, amely csoportunkban 16 főt érintett, 

folyamatosan megtörténtek a DIFER- mérések. Feltérképeztük a gyermekek fejlettségi szintjét, 

és azokat a területeket, amelyek lemaradást mutatnak, majd, ezek alapján terveztük meg az 

egyénileg fejlesztendő területekhez szükséges feladatokat, fejlesztő játékokat. A fejlesztő 

játékokat az „Egyéni fejlesztési napló” adott tevékenységi területeihez írtuk be, ez alapján 

történtek a fejlesztések. A fejlesztéshez kapcsolt játékok megjelentek a csoportnapló szervezési 

oldalán.  A szülőket fogadóóra keretében tájékoztattuk gyermekük fejlettségéről, javaslatot 

tettünk az otthoni játékokra, választ adtunk gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseikre, és 

megbeszéltük az aktuális eseményeket, felmerülő problémákat. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetségcsírákra, akiket az egyéni fejlesztési naplóba külön 

jelöltünk, és képességüknek megfelelő fejlesztő feladatokkal, játékokkal segítettük tehetségük 
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kibontakozását. Minden gyermeknél, akik először vették igénybe az óvodai nevelést, év elején 

családlátogatást tettünk, és tájékoztattuk a szülőket az óvodai szokás szabály rendszerről, a 

házirendről, és a gyermekiekre vonatkozó Anamnézis dokumentumait is kitöltettük. 

A beszoktatás tapasztalatainak rögzítése 3 hónap elteltével, minden csoportba lépő új 

gyermeknél az egyéni fejlesztési naplóba került rögzítésre, amelyről szintén fogadóóra 

keretében folyamatosan tájékoztattuk a szülőket. Gyermekekkel kapcsolatban felmerülő 

bármely problémát, fogadóóra keretében beszéltünk meg a szülőkkel. Az óvodában történt 

eseményekről csak az óvodapedagógusok adtak tájékoztatást személyesen, a szülőknek a nap 

végén. Sikerült a szülőkkel családlátogatásokon és az év folyamán két alkalommal szervezett 

szülői értekezleteken,(2018.09.) és (2019.01.) valamint fogadó órákon személyesen 

megismerkednünk, és pozitív kapcsolatot kialakítanunk. Bizalommal fordultak hozzánk 

problémájukkal, tanácsokat kértek gyermekeikkel kapcsolatban. Kéréseinket, és 

észrevételeinket is megértéssel fogadták, és lehetőségeikhez mérten teljesítették. 

Az SZMK- tagjai segítettek a szülőkkel való kapcsolattartásban és a közösen szervezett 

programok lebonyolításában, megszervezésében pl. az egészségnap, óvoda jótékonysági bál, a 

gyermeknap. 

Nevelési Tanácsadó vizsgálata: 2 fő gyermeket küldtünk el a szülőkkel való konzultációt 

követően.  

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, és fejlettségi szintjének megfelelően,  az év 

folyamán a következő eredményeket értük el nevelési feladataink közül a kiscsoportban.  

Az „új” /ideiglenes/ óvoda, az új csoportszoba, az új környezetbe való szoktatás az év elején 

zökkenőmentesen zajlott.  Nagyobb gondot jelentett, hogy az étkezésekhez fel kellett öltözni és 

felmenni az iskola számunkra kialakított étkezőjébe, naponta háromszor. 

A reggelenkénti csoportba lépés már csak egy- egy gyermeknél jelent nehézséget, de az 

édesanyától való gyors elválást követően, hamar megnyugodtak és játékot kezdeményeztek. 

Betegségből visszatérve, már csak ritkán, és rövid ideig tapasztalható a gyermekeknél a szülőtől 

való elválás nehézsége.  Sajnos van olyan negyedik életévét betöltött gyermekünk, aki 

rendszeresen minden nap bepisil, ezért hogy ezt megpróbáljuk kiküszöbölni, több módon 
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próbálkozunk: pl: ebéd előtt kevesebb folyadékkal, alvás előtti és alatti többszöri 

mosdóztatással.  

A gyerekek életkoruknak megfelelően igénylik a segítséget az öltözködésben. A ruhákat, a 

kabátot a kisebbek még segítséggel veszik fel, és húzzák le, a nagyobbak önállóbbak: a vállfára  

is már néhányan felhelyezik a kabátjukat . A cipő bekötés, zipzárazás területén még a 

nagyobbak közül is segítséget igényelnek. Legtöbben már a ruha kifordítását is gyakorolják 

ügyesen. 

Önállóan étkeznek, de még elég maszatosan eszik néhány kisebb gyermek, nem tudnak 

vigyázni a környezetük tisztaságára. A szalvéta használatára folyamatosan fel kell hívni a 

figyelmüket. Sajnos sokszor borul ki a pohár tartalma az asztalra. Étkezés közben már ritkán 

fordul elő , hogy belenyúlnak a másik gyermek tányérjába  a kisebbek közül . Sokat 

forgolódnak, nehezen tűrik a várakozást. Már kevesebb étel kerül a földre az étkezések 

alkalmával. A nagyobbak szívesen segítenek étkezés után az asztalok leszedésében. A mosdó 

és WC használatnál ügyesen, önállóan végzik a dolgukat a nagyobbak, a kisebbek segítséget 

igényelnek, de már sokat ügyesedtek, önállósodtak. A ruha ujj feltűrésére mindenkit 

figyelmeztetni kell, még a nagyobbakat is, mert ruhájuk gyakran vizes a mosdózás után. A 

fogmosás technikáját is már mindenki képességeihez mérten ügyesen elsajátította, és már nem 

kell figyelmeztetni senkit, hogy ne használja a társa fogmosó felszerelését.  

A szappanadagolót is önállóan kezelik, csak a gyengébbeknek kell segíteni. Nagyon szeretnek 

pancsolni, ezért figyelni kell rájuk, hogy csak a szükséges ideig folyassák a csapot, és a 

szappanadagolót csak egyszer használják. Mindenki ügyesen megismeri a saját jelét a fogasán 

és a mosdónál egyaránt. A törölköző használatánál problémát jelentett, hogy pár kisgyermeknek 

sokszor nem volt törölközője, és sajnos többszöri kérésre sem hajlandó hozni a szülő. Problémát 

jelentett, hogy a törölközőkön nincs jel és akasztó sem, így gyakran leesik a földre, nehezen 

tudják megtörölni a kezüket, és higiénés szempontból sem megfelelő.  

A délutáni alvás, pihenés időszaka nyugodt körülmények között történik. Minden gyermek 

végig alussza a pihenő időt, aki igényli, kedvenc plüss figurájával alhat és a csendes mesélés és 

halk zene segíti a megnyugvást.  Csoportunkban sok a kisfiú, akik nagy mozgásigénnyel 

rendelkeznek, ezért  a csoportszobát, és  az udvart vettük  igénybe kötött és szabad mozgásra, 

táncra, mozgásos és szabad játékra egyaránt. A jó idő beköszöntésével a délelőtt nagy részét az 
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udvaron töltöttük a szabad levegőn, és gyakran szerveztünk sétákat, ahol már együtt tudunk 

haladni, odafigyelve a párunkra, ami az év elején még nehezen sikerült. 

 A gyermekek közül már egyre többen szépen, mondatokban ki tudják fejezni magukat, 

szívesen beszélnek a velük történt eseményekről, otthoni élményeikről. Szeptemberben sok 

olyan gyermekünk volt, aki érthetetlenül, vagy egyáltalán nem kommunikált. Ezen a téren sok 

fejlődés mutatkozik, jelenleg egy olyan kisgyermekünk van, aki alig beszél. Napirendünk 

fontos részeként szerepel tízórai előtt, a beszélgető kör, a csoportlétszám ellenőrzése, és a 

Veronika zeneprojekt mozgásos zenés játékanyaga, ami motiválja a gyerekeket, segítségével 

fejlődik a gyermekek nagymozgása, ritmusérzéke, szociális képessége. A közös 

játéktevékenységek alatt a gyermekek között már játszópárok, együtt játszó kortárs csoportok, 

rövid ideig tartó baráti kapcsolatok alakultak ki. Tartalmasabb játéktémák alakultak ki az év 

végére. Évkezdésnél egyáltalán nem tudtak játszani, a játékeszközök megfelelő használatára, 

és megóvására, valamint azok elrakására nagyon sok energiát fektettünk. Nyomatékosan fel 

kell hívni az egész csoport figyelmét játékidő alatt és végén a játékeszközök folyamatos 

elrakására. 

Sok verset,(17) mondókát,(10) dalos játékot,(21) tanultunk az év folyamán a 

tevékenységeinkhez, játékainkhoz és az ünnepekhez kapcsolódva a gyerekek életkorának 

megfelelően. A nagyobb gyerekek már önállóan mesélnek,(15). Meséket dramatizálunk, 

bábozunk, amit nagyon élveznek nem csak a nagyobbak, hanem a kisebbek is. 

Sok érdekes és vidám program töltötte ki az idei második együtt töltött óvodai évünket. 

Minden eseményt, amely az év folyamán történt dokumentáltunk és fényképpel 

megörökítettünk, amelyet a Facebook-os csoportban megtekinthetett a szülő. 

 

 

                                                                                      Hucker Zoltánné 

 

 

 

 



MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA  
7342 Mágocs, Szabadság u.7  

OM: 202 111   

Tel.: 06 20 293 9511                                                                                      e-mail: ovoda@magocs.hu  

  

45 
 

1. Legitimációs záradék 

 

 

Elfogadó határozat 

NKT 70. § (2) A nevelőtestület dönt  a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó 

elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról. 

 

Az intézmény nevelőtestülete éves beszámoló tartalmát megismerte, nevelőtestületi 

értekezleten megvitatta és elfogadta. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

……….…………………………… 

                                                                                                             

nevelőtestület képviselője 

 

 

Véleményezési jog gyakorlása 

 

A Mágocsi Bokréta Óvoda szülői munkaközössége (SZK) nevében kijelentem, hogy az 

intézmény éves beszámolójának tartalmát megismertük, véleményeztük, annak tartalmával 

egyetértünk. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

…................................................................ 

                    SZK elnöke 

 

 

A Mágocsi Bokréta Óvoda éves beszámolójában foglaltakkal egyetértünk, azt elfogadjuk.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

………………............................................ 

  Fenntartó, működtető képviselője 

 

 


