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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 Tündérkert Óvoda-Bölcsőde működését és pedagógiai tevékenységét 

meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok   

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

figyelembevételével a következő foglalkozásokat, szolgáltatásokat 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 finanszírozással Hangoló színházi előadás az óvodában. 

- ovifoci Kusztor Csaba vezetésével 

- Gyerekesély pályázati program révén úszásoktatás 

- Fényképész szolgáltatás 
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2. A MÁGOCSI TÜNDÉRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉVES BESZÁMOLÓJA 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda óvodás gyermekeink a felújított óvoda épületében 

kezdhették meg az idei nevelési évet. . 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 pályázat keretében került sor. Az óvoda neve és 

csoportjaink neve is megváltozott, a nevelőtestület döntése alapján Mágocsi Tündérkert 

Óvoda-Bölcsőde lett a nevünk, csoportjaink: Manócska, Katica, Süni, Nyuszi, Pillangó. 

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. 

 

2. 1. 1.Gyermeklétszámokról  

Óvodai férőhely száma: 104  

Induló statisztika 2019/ 2020-as nevelési év indulásakor az óvodás gyermekekről:  

A 2019/2020-as nevelési évben is négy csoport működött. 2018 októberi statisztika 

adatai: 



MÁGOCSI TÜNDÉPRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE  
7342 Mágocs, Templom tér 2.  

OM: 202 111   

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

  

5 

 

 

csoport veszélyeztetett HH HHH SNI BT

M 

vidéki vidéki 

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

z. 

lány HH HHH  

kis 3 1 0 0 1 0 0 0  4 3 0 0 

kis-

középs

ő 

4 1 0 0 0 0 0 0  3 1 0 0 

középs

ő 

2 0 1 0 1 0 0 0  4 2 0 0 

 

nagy 4 2 4 3 2 1 2 1  2 2 1 lány  

   

összese

n 

13 4 5 3 4 1 2 1  13 8 1 lány  

              

 

Mint látható az októberi statisztikai adatok szerint a négy csoportban körülbelül 

egyenlően tudtuk elosztani a gyerekeket. 2 sajátos nevelési igényű gyermek után járt 

dupla normatíva. 13 vidéki óvodásunk volt.  

 kiscsoportosok 

egyben 

kiscsoport külön középső nagy  ebből 

lány 

  Katica  Süni Nyuszi  Pillangó összesen   

összesen:  17 19 20 21 77   

lány  8 8 6 10 32   

         

2,5 éves 1 1    1   

3 éves 21 16 5   21 10  

4 éves   14 12  26 11  

5 éves    8 6 14 5  

6 éves     15 15 6  

összesen kor 

szerint 

22 17 19 20 21 77 32  
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A 77 gyermekből 32 volt lány.  A gyerekek 17%-a veszélyeztetett, 6% hátrányos 

helyzetű, 5% halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetettség százalékos 

aránya az előző nevelési évhez képest valamelyest csökkent, a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma pedig jelentősen csökkent.  

Sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztését megbízási szerződéssel Pappné Lőrincz 

Adrienn gyógypedagógus kollégánk látta el. 

 

A nevelési év végén 84 gyermek rendelkezett jogviszonnyal, ebből 2 sajátos nevelési 

igényű gyermek és 3 beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő gyermek volt. A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezési szerint a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.  

 

A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szülő kérésére 9 gyermek 

esetében döntött további egy évig történő óvodai nevelés mellett.  

A fentiek alapján a 27 iskolaköteles korú gyermekből 18 fő kezdheti meg az általános 

iskolát.  

 

2.1.2 Az óvoda dolgozóiról  

 

Ebben a nevelési évben a pedagógushiány ellenére zavartalanul folyt a gyermekek nevelése, 

oktatása.  

Fenntartói engedéllyel a betöltetlen álláshelyeken pedagógiai asszisztenseket alkalmaztunk, 

akik közül hárman folytatnak főiskolai tanulmányokat óvodapedagógusi illetve német 

nemzetiségi óvodapedagógus szakon. Közülük egy fő 2020. júniusában megszerezte 

óvodapedagógusi-német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomáját. Egy német nemzetiségi 

óvodapedagógus kollégánk tartós távollevő /GYES/ státuszú.  
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2019.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 

2019.09.01  

5 fő  2 fő  5 fő  4 fő  14 fő  

Betöltött 

2020.08.31 

 

6 fő 3 fő 4fő 4 fő 14 fő 

 

Egy kolléganőnk 2020. június 22-étől felmentési idejét tölti. 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, a koronavírus 

helyzet miatt kialakult változtatásokról, elvégzett feladatokról. 

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, az online kapcsolattartás 

tapasztalatait. 

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

Minden hónapban megtervezték a szervezési feladatokat. 
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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 Süni 

és a Pillangó csoportban, Héderné Jurisits Zsuszanna pedig a Katica és a Nyuszi csoportban. 

Pedagógiai asszisztenseink, dajkáink nagy segítségünkre voltak a gondozási feladatokban, 

szervezési feladatokban.  

Ebben a nevelési évben alkalmazotti létszámunk két fővel bővült. Egy konyhai alkalmazott 

és egy takarítónő segít a bölcsőde és óvoda étkeztetésében illetve az épület rendben 

tartásában.  

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.  
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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,  

 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 az óvoda-bölcsőde beruházásnak köszönhetően javultak. A 

mosdóhelyiségek korszerűbbek, tágasabbak lettek, az akadálymentesítés is megoldottá vált. A 
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tágas étkező használatával /a kiscsoport kivételével/ a csoportszobákat nem kellett igénybe 

vennünk étkezések alkalmával. A tornaszobát valamennyi csoport minden nap használja. 

Minősített udvari játékaink felújítása, új udvari játékok beszerzése aktuálissá válik. A 

Faluprogram keretében Mágocs Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az óvodaudvar 

játszóterének fejlesztésére, a pályázat nyert, így óvodai játszóudvarunk új játékeszközökkel és 

játékszerekkel bővül. 

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

A Szülői Közösség ebben a nevelési évben is támogatta a karácsonyi játékvásárlást, a húsvéti 

játékvásárlás a COVID-19 koronavírus miatt kialakult vészhelyzet miatt elmaradt. A Szülői 

Közösség 2020. április 12-ére szervezett jótékonysági bált, azonban a különleges jogrend miatt 

erre sem kerülhetett sor. 

 

2.2.1 Termek, helyiségek használata, beosztása 

 

Étkezések rendje és az étkező használata az alábbiak szerint alakult:  

Nyuszi (középső) és a Pillangó (nagy) csoportban folyamatos tízóraiztatás volt a 

csoportszobában,  

Süni (kis) csoportosok fél 9-kor az étkezőben, a Katica (mini) csoportosok háromnegyed 9-kor 

a csoportszobában tízóraiztak együtt.  

A Katica és a Süni csoport a csoportszobában, a Nyuszi és a Pillangó csoport az étkezőben 

ebédelt. 

A két nagyobb csoport 14.50-től, a Süni és a Katica csoportosok 15.10-től uzsonnáznak az 

ebédlőben.  

 

Az udvaron tartózkodás rendje:  

A Katica csoport 11.20-ig, 

Süni csoport 11.30-ig 

Nyuszi és a Pillangó csoport 11.50-ig tartózkodott az udvaron. 

 

Tornaszoba használatának rendje az alábbiak szerint alakult:  
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A tornaszobát minden csoport naponta használta, előzetes megbeszélés alapján. Péntekenként 

voltak a kötött testnevelés foglalkozások az alábbi időbeosztás szerint: 

800-845         Pillangó csoport 

945-1015    Katica csoport 

1015-1100  Süni csoport 

1100-1145  Nyuszi csoport 

 

A sószobát a csoportot előzetes megbeszélés alapján naponta használták, különös figyelemmel 

a náthás, asztmatikus jellegű problémákkal küzdő gyermekek esetében. A logopédiai 

foglalkozások minden csütörtökön a sószobában zajlottak, a heti beosztást minden csoport 

betartotta: 

 

 Hétfő: 900-1000 Nyuszi csoport 

           1100-1130 Katica csoport 

 

Szerda:900-1000 Pillangó csoport 

            1000-1100 Süni csoport 

 

 

2.3 A nevelési év legfontosabb céljainak, feladatainak megvalósulása  

 

KITŰZÖTT 

CÉLOK  

MEGVALÓSULT FELADATOK  

Jogszabályoknak 

megfelelő 

intézményi 

működés  

 Belső értékelési rendszerünket felülvizsgáltuk 

 Szabályozó dokumentumainkat a jogszabályi változások nyomon 

követésével átdolgoztuk,  

 Az intézményi önértékelés keretében elkészítetütt az intézmény 

fejlesztési tervét felülvizsgáltuk 

 OH honlapjára feltöltött intézményi fejlesztési tervet frissítettük. 

 a Covid-19 koronavírus miatt 2020. március 11-én életbelépő 

különleges jogrend ideje alatt kiadott egyedi miniszteri határozatoknak 
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megfelelően az intézmény működésével, működtetésével, valamint a 

nevelési év megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

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 hagyományos illetve digitális formában, kisebb 

változtatásokkal alkalmazott 

 A gyermekek fejlettségét nyomon követtük, folyamatosan 

dokumentáltuk, az eredményekről a szülőket 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 járvány 

időszak kezdetéig a szülők segítségével megszerveztük, a 

felelősrendszert működtettük.  

 Megvalósulást fotókkal dokumentáltuk, a fotókat a csoportok zárt 

facebook oldalain a szülők megtekinthették. A legfontosabb 

eseményekről évkönyv készült.  
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Az alkalmazotti 

közösség 

szakmai 

színvonala 

tovább erősödjön  

 Kollégáink több akkreditált továbbképzésre jelentkeztek. A 

veszélyhelyzet miatt azonban több továbbképzés elmaradt. A német 

Gyermek táncoktatói Tanfolyam és a „Sakkjátszótér” továbbképzés 

várhatóan későbbi időpontban lesz megtartva. Online továbbképzésen 

3 kolléga vett részt.  

1. Hucker Zoltánné: 

Külső Világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés az 

óvodában/30 óra/ 

2. Pappné Lőrincz Adrienn: 

Vitamintorna- Egészségtudatos nevelés az óvodában /30 óra/ 

Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában /30óra/ 

Játékos képességfejlesztés tervezése és megvalósítása az óvodában 

3. Strasszer Zoltánné: Népi játékok a multikulturalitás jegyében 

/30óra/ 

4. Simonics Alajosné, Strasszer Zoltánné: Tehetségműhely 

foglalkozás, ahol a tehetségazonosítás gyakorlati módszerét 

figyelhettük meg. Villányi Kikerics Óvoda, Batkiné Mészáros 

Viktória  

 Az óvodapedagógiai főiskolákon tanuló kollégáinkat bemutató 

foglalkozásokkal és hospitálással segítettük 

 A tapasztalatcserét belső hospitálásokkal biztosítottuk 

 A vészhelyzet miatt a júniusra betervezett intézményi 

tanfelügyeletet az Oktatási Hivatal törölte, a későbbiekben 

lesz megtartva. 

A pedagógusok 

folyamatos 

szakmai fejlődése 

a pedagógus 

életpálya szerint  

 két kollégánkat jelentkeztettük a 2021-es Pedagógus életpálya minősítő 

eljárására. Őket dokumentációs munkálatai előkészítésében segítettük. 

 2020.február 27-én intézményvezetői tanfelügyelet zajlott. 
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2019-2020-as 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 2019-2020-as nevelési évben csak részben tudtuk a munkatervben 

betervezettekben megvalósítani. A mérések és egyéni fejlesztések csak március közepéig a 

koronavírus miatti veszélyhelyzet megjelenéséig folytak. Az egyéni fejlesztések a  Home 

Office munkában folytatódtak. Sajnos az volt a tapasztalat, hogy az egyéni fejlesztésre 

leginkább rászoruló gyermekek szülei nem voltak partnerek az online kapcsolattartásban, 

holott a technikai feltételek adottak voltak hozzá. 

 

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.  

 

 

A gyermeki fejlettséget és fejlesztést tartalmazó dokumentáció:  

Felmérések:  

- Anamnézis  

- Beilleszkedés tapasztalatai  

- DIFER füzet  

Fejlesztések:  
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- 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 2019/2020-as nevelési év helyi rendje  

 

2019-2020. nevelési év: 2019. szeptember 01-től - 2020. 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:  

 

  

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. 

 

2.4.1 Az óvodánk nyitvatartási ideje 

 

Hétfőtől - péntekig: 6. 30-16. 30 óráig tartott nyitva az óvoda. A Kormány 40/2020.(III.11.) 

Kormány rendeletével a COVID-19 kapcsán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Mágocs Város Önkormányzata a járványügyi intézkedések 

részeként az óvoda működését 2020.03.18-tól felfüggesztette. 2020. március 31-étől ügyeleti 

rendszerben fogadtuk azokat a gyermekeket, akiknek szülei munkavégzésük miatt nem tudták 

gyermekük felügyeletét megoldani. A járványügyi szabályok maximális betartásával az 

ügyeleti rendszer 2020.05.22-ig tartott. A 215/2020.(V.20.) kormányrendelet rendelkezett az 
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óvodák és bölcsődék újranyitásáról. 2020. május 25-én nyitott az intézményünk normál 

működési rend keretében. 

 

2.4.2 Szünetek időtartama 

 

A téli szünet fenntartói engedéllyel, az általános iskola nyitva tartásához igazítva 2019. 

december 23-tól 2020 január 3-áig tartott.  A koronavírus helyzet miatt kialakult zárva tartás 

nagyon megnehezítette a szülők nyári munkába állását, hiszen szabadságukat az óvodai zárva 

tartáskor kivették, ezért a fenntartó a nyári zárva tartás módosítását javasolta. A 

nevelőtestület hasonlóképpen egyetértett azzal, hogy nyáron folyamatosan tartson az 

intézmény nyitva. 

A Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 8/2020.(VII.06.) sz. határozata 

értelmében az intézmény nyáron nem zárt be. 

 

 

2.4.3 Az óvodai dolgozók munkarendje 

 

Az óvodai dolgozók munkarendjét részletesen a munkarend nyilvántartás és a 

koronavírus idején alkalmazott munkarend tartalmazta. 

Nagyon átgondolt beosztással, szervezéssel sikerült megoldanunk, hogy az óvodában 

tartózkodása alatt minden gyerek folyamatosan óvodapedagógus felügyelete alatt volt. 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 Süni csoportban gyülekeztünk 6.30 -7.30 óráig és délután 

a Pillangó 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 

 

2019. 08. 30.   

Pedagógiai programunkban rögzített céljaink, feladataink éves lebontását tükröző 

munkaterv előkészítése, megbeszélése, elfogadása.  

Éves ütemtervek megbeszélése. 

A 2019-2020-as nevelési év programjainak, teendőinek megbeszélése.   

Feladatok, módszerek megbeszélése a gyermekek fejlettségének mérésével, fejlődésük 

segítésével kapcsolatban.  

A digitális csoportnapló vezetésének megbeszélése, dokumentumok vezetésével 

kapcsolatos szabályok felelevenítése.  

Feladatok megbeszélése, felelősök kijelölése.  

Egyéb szervezéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése.  

1. 2019.10.11. péntek –Az óvoda működési rendjének tapasztalatai, javaslatok a 

módosításra, reflektív javaslatok beépítése a további intézményi működésbe. 

Adminisztrációs teendők pótlása. 

2. 2019.12. 22. szombat Nevelési értekezlet. 

A nevelési év első féléves programjainak értékelése. Digitális csoportnapló 

vezetésének tapasztalatai, javaslatok, kiegészítések, módosítások. 

3. 2020.01.17. péntek Féléves nevelési értekezlet. Egyéni fejlesztési dokumentációk, 

adminisztrációs teendők pótlása. 

4. 2019.03.17, kedd. Rendkívüli nevelőtestületi-alkalmazotti értekezlet.  

Mágocs Város Önkormányzata a járványügyi intézkedések részeként az óvoda 

működését 2020.03.18-tól felfüggesztette. Ezzel kapcsolatos teendők megbeszélése, 

Home Office munka lehetőségének megbeszélése, kidolgozása. A digitális munkarend 

idején az intézményvezetés ügyeleti rendje. Az intézmény takarításával, 

fertőtlenítésével kapcsolatos teendők megbeszélése. Szabadságolási terv kidolgozása. 

online-konferencia időpontjainak kitűzése. Az intézmény dekorációs tervének 

megbeszélése. Felelősök választása.  

  2020.06.03 péntek Évzáró nevelési értekezlet  

A járványügyi helyzet miatt elmaradt. 
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Értekezletek rendje az aktuális feladatok figyelembe vételével az alábbiak szerint alakult: 

Óvónői megbeszélésekre: minden hónap 2. szerdáján került sor, illetve aktualitásnak 

megfelelően  

Technikai dolgozók megbeszélése: minden hónap kb. 2. csütörtöke volt, illetve az aktuális 

teendőknek megfelelően 

Szülői értekezletek rendje:  

 Nevelési évnyitó szülői értekezlet:2019.09.18, szerda  

 Félévi szülői értekezlet: 2020.01.15. szerda 

 Nagycsoportosok szülői értekezlete: a járványügyi helyzet miatt nem került rá sor. 

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

Szülői Közösség választmányának megbeszélései:  

2019.09.18.:   Szülői Közösség  újra,- ill. megválasztása (csoportok szülői értekezletén)  

 

2.4.5 Bemutató foglalkozások nyílt napok  

 

Érdeklődő szülőknek szervezett bemutatót tartottunk a német nemzetiségi héten.  

Óvodásoknak, leendő óvodásoknak és bölcsődés szülőknek, gyermekeknek az új bölcsőde és 

felújított óvoda megtekintésére lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hozzátartozóknak.  

Bemutató foglalkozásokat tartottunk leendő németes kolléganőinknek.  

 

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.  
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A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoportban terveztünk 

megünnepeltünk az intézményben:  

• Állatok világnapja 2019 október 8.   

• Német nemzetiségi hét: 2019.11.04-11.09. Márton nap 2019. november 11.  

• Mikulás 2019. december 6  

• Adventi vasárnapok, Karácsony ünneplése  

• Farsang    

• Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe 2020. február 3 

• Szent Balázs ünnepe: 2020. február 3.   

• Húshagyó kedd, rongyos bál az óvodában : 2020. 05.25.   

• Torkos csütörtök: 2020.02.27..   

• Jelmezbál az óvodában:  2020.02.21.   

• március 15, nemzeti ünnep 2020. március 13,    

• ballagás 2020.július.17. 

A járványügyi helyzet miatt a nevelési évre betervezett további programjaink 

elmaradtak. 

 

2.4.8 A nevelési év rendje 

 

A nevelési év rendjében betervezett programok nagy részét a járványidőszak kezdetéig 

megvalósítottuk, feladatainkat elvégeztük. 

Hangoló színház előadása a járvány miatt csak 1 alkalommal került sor,   

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

különösen az alsómocsodádi szervezésben megrendezésre kerülő Muzsikás Gábris zenés 

előadás tetszett a gyermekeknek.  

Az országos méhész egyesület „Mézes napok” rendezvénysorozatát ismét megtartottuk, Pitz 

Zoltán  és Kovács Csaba méhész, valamint a Mágocsi Sütő Kft kifli felajánlásával a 

gyermekek finom mézeskiflit fogyaszthattak. 

Országos rajzfilmünnep keretében óvodás gyermekeink a Művelődési Ház egész nappos 

programján vehettek részt. Nagycsoportos óvodásaink a Zöld Óvoda program keretében 

zenés előadáson vettek részt.  
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Az adventi gyertyagyújtás ünnepsorozathoz ebben az évben csatlakoztunk először. A 

szülőkkel együtt karácsonyi ablakdíszt, illatkarikákat készítettünk, melyeket hazavihettek a 

gyermekek.  

A városi farsang rendezvényéhez is csatlakoztunk. Gyermekek és szülők szép számmal 

készítették el a farsangi kerepelőt, majd csatlakozott a városi felvonuláshoz. 

Az egyházzal közösen 2 rendezvényünk volt a templomban. 

Az iskolával márton nap, a művelődési házzal 4 közös rendezvényünk volt. A tánccsoportunk 

több alkalommal mutatta be nagyközönség előtt színvonalas műsorát. 

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, anyagilag hozzájárultak a tárgyi eszközeink, játékaink bővítéséhez.  

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

csoportos gyermekeket, akikkel tevékenység közben ismerkedtek.  

Kapcsolatot tartottunk a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, a nemzeti etnikai 

kisebbséghez tartozó óvodásaink érdekében. A Német Nemzetiségi Önkormányzat az adventi 

barkácsdélután alapanyagait finanszírozta, Német Táncoktatói továbbképzés díját fedezte.  

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 ballagási műsort követően pedig a 

kollégák egész éves munkáját egy finom tortával köszönte meg polgármesterasszony.  

A tánccsoportunk színvonalas műsorral vett részt a Mágocsi és az Alsómocsoládi idősek 

otthona rendezvényein az idősek hónapja alkalmából, valamint a német Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezett adventi teadélutánon.  Nagycsoportosaink adventi műsorral 

örvendeztették meg a Gondozási Központ idős lakóit.  

 

A védőnői szolgálattal együttműködési megállapodás keretében működtünk. A védőnők több 

alkalommal végeztek megelőző vizsgálatot, amiről a csoportnaplóba készült feljegyzés. 

Második éve védőnői irányítással került sor az egy hetes „Elsősegélynyújtás” projekre. 

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 .Gyermekvédelmi éves beszámoló 

 

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 

Katica 19 fő 3 fő 16% 0 fő 0% 1 fő 5% 5 fő 26% 

Süni 20 fő 2 fő 10% 1 fő 5% 0 fő 0% 7 fő 35% 

Nyuszi 
20fő 3 fő 15% 2 fő 10% 0fő 0% 11 

fő 

55% 

Pillangó 24 fő 6 fő 25% 3 fő 13% 1 fő 4%  7 fő 29% 

Összesen: 83 fő 14 fő   17 % 6 fő 7%    2 fő     2% 30 

fő 

36% 

(2020.08. 31-ei állapot adatai alapján) 
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 A téli szünetre a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének felmérését a Mágocsi Közös 

Önkormányzati Hivatal végezte, ezzel gyermekvédelmi feladatunk nem volt. 

A veszélyhelyzet idején a rászoruló gyermekek étkeztetése önkormányzati feladat volt, az ezzel 

kapcsolatos igényeket felmértük. A veszélyhelyzet megszűnését követően az óvoda nyáron 

nyitva tart, ez időre nem kell szünidei étkeztetést biztosítani. 

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 ezen gyermekek védelmére, segítésére.  

Folyamatos munkakapcsolatot tartottunk fenn a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, 

Müller Nándornéval és munkatársával, Tóth Tímeával. Rendszeres munkamegbeszélésen, 

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

kérdésben. A megbeszélésékről feljegyzéseket készítettünk. 

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

kialakult konfliktushelyzet Ezért a két gyermeket 2020. 02.10-én védelembe vették, melyely 

védelembevételt 2020. 03.16-án véglegesítettek.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé a rendszeres megbeszéléseink alapján három 

esaetben küldtünk jelzőlapot, mely négy gyermeket érintett, egy esetben egy testvérpárral 

kapcsolatban kért a Szolgálat tájékoztatást lakossági bejelentés alapján. 

2020. március 10-én egy esetkonferenciára került sor Lakatos Mónika és családja ügyében, 

melyen Simonics Alajosné intézményvezetővel vettünk részt. Erre azért volt szükség, mert a 

családnak oly mértékben elszegényedett, hogy az édesanya a település utcáit járva kóros 

kéregetésbe kezdett. Erről a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz lakossági bejelentés 

érkezett. Az esetkonferencián részt vett a Szolgálat intézményvezetője, Müller Nándorné, 

munkatársa Tóth Tímea, a Védőnői Szolgálattól Hernádi Gyöngyvér, az önkormányzat 

szociális bizottsága részéről Zámbó István, az önkormányzati hivataltól Jónás István aljegyző 
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úr, a rendőrség részéről pedig Paragi Márk körzeti megbízott.  Közösen próbáltuk feltárni a 

probléma okát minden felet meghallgatva. A legfőbb probléma, hogy az édesanya nem talál 

munkát, ebben kérte a segítséget. Az édesapa beteg, ő nem tud elhelyezkedni. Az 

esetmegbeszélésen abban állapodtak meg a jelenlévők, hogy keresnek megoldást a család 

problámájára annak érdekében, hogy a kiskorú gyermeket ne emeljék ki a családból. 

2020.08.19-én a Komlói Rendőrkapitányságtól érkezett adatbekérés Bogdán Bence Árpád 

kiskorú gyermek veszélyeztetése ügyében. Az intézményvezető felvette a kapcsolatot az 

illetékes hatósággal, mivel a gyermek 2019. február 2. óta már nem jár intézményünkbe. A 

rendőrség munkatársa tájékoztatta a vezetőt, hogy a folyamatban lévő ügy azonban még arra az 

időszakra vonatkozik, amikor Bence óvodásunk volt, ezért kötelességünk az adatszolgáltatás. 

Az elmúlt évek hatékony gyermekvédelmi intézkedéseinek és a Szolgálatal 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. 

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 a járványhelyzet kihirdetéséig 

nem történt fejtetvesség szűrés, de az óvoda újraindítása után a védőnők elvégezték az óvodába 
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járó gyermekek szűrését. Februárban 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 

mind a csoportszobákban, mind az udvaron. Megtörtént a balesetvédelmi oktatásuk, ezen felül 

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

 

Strasszer Zoltánné 

 

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, sőt a szakszolgálat logopédusa a 3 évesek beszédállapotát is felmérte, 

javaslatot tett a nem beszélő gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére. 

A szakértői bizottság határozata kézhezvételének másnapjától a gyermeket fejlesztésben 

részesítjük. 

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 
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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 

Pillangó B. D. SNI Gyógypedagógia, logopédia 

 B.M. Logopédia 

 N. M. Logopédia 

 F. V. Logopédia 

Nyuszi T. M. Logopédia 

 F. T. Logopédia 

 K.N. B. Logopédia 

 Cs.H. Logopédia 

 F. T. SNI Logopédia, gyógypedagógia 

 D. A. Logopédia 

 

 
A 2018-2019. tanévben fejlesztendő és a Nevelési Tanácsadóba küldött gyerekek névsora. 

 

 

 
 Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontrol

l ideje 

1.  K. S. 

2013.07.09. 

Pillangó 2019.10.09. 9019.11.04. 229.12.16. Beiskolázás a 2020.- 

2021.-es tanévben 

- - 

2. B. D. 

2013.01.03 

Pillangó 2019.12.12. 2020.02.17. 2020.08.25. Beiskolázás a 2020.- 

2021.-es tanévben,  

SNI, fejl. 

gyógypedagó

gus- 

- 

3. Á. D. 

2014.01.14. 

Pillangó 2019.11.14. 2020.02.04. 2020.03.16. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 - 

4. F. V. 

2014.04.09. 

Pillangó 2019.11.13.   O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 - 

5. Cs. V. 

2014.02.24. 

Pillangó 2019.11.13.     - 

6. L. L. 

02014.1.16. 

Pillangó 2019.11.13.   O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 - 

7. K. K. A. 

2013.11.27. 

Pillangó 2019.11.15.     - 

8. K. N. 

2014.01.08. 

Pillangó 2019.11.14. 2020.02.06. 2020.03.16. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

óvodai fejlesztés 

 - 
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9. Á. N. 

2016.01.13. 

Süni 2019.12.12.      

10

. 

B. P. 

2015.11.23. 

Süni 2019.12.12.      

11

. 

B. M. B.  

2015.05.03. 

Süni 2019.12.13.      

12 B. R. Dzs. 

2016.01.22. 

Süni 2019.12.12.      

13 B. D. M. 

2015.10.05. 

Süni 2019.12.12.      

14 M. A. L. 

2015.12.18. 

Süni 2019.12.13.      

15 Sz. D. 

2015.06.15. 

Süni 2019.12.12.      

16 O. Z. 

2015.05.19. 

Süni 2019.12.15.      

17

. 

F. T. 

2014.06.01. 

Nyuszi 2019.10.21 2019.12.05. 2020.01.18. SNI, rehabilitációs 

célú foglalk. heti 1 ó. 

gyógypedagó

gus 

beisk. 

előtt 

18 F T. 

2014.05.30. 

Nyuszi 2019.10.21. 2019.11.25. 2020.02.03. BTM, óvodai fejl. 

O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

fejlesztőped. 2020/21

-es 

tanévbe

n 

 

 

 

 Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll 

ideje 

20 H. L. 

2014.12.12. 

Nyuszi 2019.10.21. 2019.12.17. 2020.03.16.    

22 T. M.D. 

2014.05.26. 

Nyuszi 2019.10.21. 2019.11.25. 2019.12.16. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 

2021.- 

2022.-es tanévben 

óvodai fejlesztés 

 - 

23 K.. N. B. 

2014.05.24 

Nyuszi 2019.11.12.   O.H. határozat: 

Beiskolázás a 

2021.-2022.-es 

tanévben 

  

24 G. M. 

2016.12.28. 

Katica 2020.03.004.     elköltözött 

25. Cs. A. K. 

1016.05.26. 

Katica 2019.12.10.      

26. Sz. K. 

2016.11.12. 

Katica 2019.12.10.      
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A tanévet két SNI gyermekkel kezdtük meg. Egyikük elköltözött szeptember végén a 

családjával, a másik pedig javaslatot kapott az idei kontroll vizsgálaton a 2020/21-es tanévben 

való iskolakezdésre. További egy gyermek esetében állapított meg idén a Szakértői Bizottság 

sajátos nevelési igényt. 

11 gyermeket küldtünk szakértői vizsgálatra a beiskolázáshoz való fejlettség megállapításának 

céljából. Ebből 7 gyermek az Oktatási Hivatal engedélyével még egy év óvodai nevelésben 

részesül. 

Bár a négy csoportból összesen 26 gyermeket küldtünk idén szakértői vizsgálatra, a járvány 

miatt a többség vizsgálata nem valósult meg, ill. jelenleg is folynak a szakértői vizsgálatok. 

2 SNI gyermek komplex gyógypedagógiai-logopédiai ellátásban, 8 gyerek szakszolgálati 

logopédiai ellátásban, fejlesztésben 3 BTM-es gyermek részesült idén.  

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 a csoportok óvónői végezték 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. 

 

A veszélyhelyzet beálltával sajnálatos módon semmilyen egyéni fejlesztésre nem volt módunk. 

Az óvónők az egyes csoportok Facebook oldalain keresztül tettek javaslatot a gyermekek 

otthoni fejlesztésére, foglalkoztatására, amiket a szülők saját belátásuknak és igényüknek 

megfelelően használtak fel. A legtöbb gyermekről nem érkezett visszajelzés, így bár minden 

óvónő lelkiismeretesen, naponta (az óvodai napirendnek megfelelően) ajánlott a csoportban 

nézni, hallgatni valót, barkácsötleteket, mozgásos és egyéb játékokat, ill. a környezeti témához 

illeszkedő tartalmakat, jelenlegi információink alapján nagyon kevés gyermek profitált ebből. 

 

Pappné Lőrincz Adrienn 
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3.3  Beszámoló a Tündérkert Tánccsoport éves tevékenységéről 

 

 

Immár több éve végzem a Tündér tánccsoport magyar táncainak betanítását és vezetését. 

A német nemzetiségi táncok vezetésével, betanításával Simonics Alajosné óvodavezető Dósa-

Jung Tímeát bízta meg. 

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 tánccsoport fő célja az idei évben is a tehetséggondozás volt. 

A táncpróbák az idei évben az új tornaszobánkban zajlottak, nyitottak voltak minden olyan 

nagycsoportos óvodás számára, akik kedvet éreznek a közös táncos tevékenységekhez. 

Általában mindkét tánccsoportvezető jelenlétével, magyar és német nyelven folytak ezek a 

próbák.  

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 

nagycsoportos tehetséges gyermekeket választottunk, akik valóban alkalmasak arra, hogy 

nehezebb tánclépéseket, koreográfiát sajátítsanak el, jó a ritmusérzékük.  

Az idei évben a tánccsoport mindössze négy alkalommal szerepelt különböző rendezvényeken, 

3 alkalommal külső helyszínen léptünk fel a tánccsoporttal. A tavaszi időszakra tervezett 

fellépéseink a járványügyi helyzet miatt sajnos elmaradtak.  A fellépésekre általában 10-12 

gyereket vittünk. Az első fellépésünk 2019. 10.01-én volt az Alsómocsoládi Őszi Fény Idősek 

Otthonába az Idősek Hónapjának nyitó rendezvényén.  Az idős emberek mindig örömmel 

fogadják műsorainkat, a siker, a taps ezúttal sem maradt el. . A fellépés után megvendégeltek 

bennünket kis süteménnyel, teával.   

Adventi kis táncos, mesés műsorunkkal háromszor léptünk fel. A kis girbe-görbe fenyő 

történetét első alkalommal december 8-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német 

Nemzetiségi Egyesület által hagyományosan megszervezett „Adventi teadélutánon”mutattuk 
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be. Nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek, jól sikerült a fellépés, a meghatódott közönség 

nagy tapssal jutalmazta. A gyerekeket a Nemzetiségi Önkormányzat megvendégelte kis adventi 

süteménnyel, meleg teával.  

December 13-án az óvodában adtuk elő a 2. adventi gyertyagyújtás alkalmával. Sikerült egy 

kicsit adventi hangulatot varázsolni, az óvodások körében is nagy sikert aratott a kis zenés, 

táncos, mesés műsorunk. 

 

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

műsorát. December 17-én a Mágocsi Szociális Gondozási központ lakóit örvendeztettük meg 

adventi műsorunkkal.  

Az őszi fellépésünk alkalmával magyar és német nemzetiségi ruhákban táncoltunk, a gyerekek 

örömmel viselték ezt az öltözetet. 

A táncos gyerekek minden alkalommal vidáman, felszabadultan szerepeltek, a fellépéseink 

nagyon jól sikerültek. 

Sajnos további szereplésekre ebben a nevelési évben a koronavírus járvány miatt nem volt 

lehetőségünk. 

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   Katica csoport  

 

2020. május 31-én a csoportlétszám 18 fő. A csoportban a fiúk száma 7 fő, a lányok száma 11 

fő. Kettő kislány Alsómocsoládról, egy kisfiú Mekényesről, egy kislány Nagyhajmásról jár a 

csoportunkba. Egy kisfiút a nagyszülők nevelik, mert szülei lemondtak róla, anyagi helyzetre 

hivatkozva. Egy másik kisfiút a nagyapa nevelt, a szülők elváltak, itt az anya új élettársi 

kapcsolatba lépett, nem vihette a kisfiút, az apa alkohol elvonókúrán tartózkodik. Márciustól az 

anyai nagyszülők nevelik, elköltözött a kisfiú. Feladatunk közé tartozott a gyerekek életkori 

sajátosságai figyelembe vételével szokás-és szabályrendszer, a rugalmas napirend segítségével 

a helyes életritmus kialakítása. A csoportban a szokás és szabályrendszert sikerült 

megismertetni és megszilárdítani. A gyerekek megismerték az étkezési-, tisztálkodási-, 
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öltözködési és közösségi szokásokat, több-kevesebb segítséggel alkalmazzák azokat. 

Önállóságuk az év során a higiénés tevékenységeknél, étkezésnél, öltözködésnél sokat fejlődött. 

Játék tevékenységük is fejlődött a gyakorló játékot sokszor felváltotta a szerepjáték. Baráti 

kapcsolatok kialakultak, ők keresik egymás társaságát, ha valamelyikük hiányzik érdeklődnek 

utána. A nevelési- az éves ütem- és munkatervben kitűzött céljainkat, feladatainkat sikerült 

megvalósítanunk. A külső világ megismerésére tervezett témaköröket a gyerekek 

érdeklődésére, előzetes ismereteire alapozva, életkori sajátosságait figyelembe véve, játék, 

kirándulás, irányított megfigyelések, kísérletek és játékos tevékenységek által dolgoztuk fel. Az 

év során törekedtünk arra, hogy a gyerekeket sok új ismerethez és élményhez juttassuk. Számos 

óvodai szintű közös programon vettünk részt a korosztálynak megfelelő mértékben. A közös 

tevékenységek által sokat fejlődött szociális képességük, közösségi magatartásuk. Az óvodai 

programjainkról fényképek készültek és azok feltöltésre kerültek az óvodai csoportunk 

facebook oldalára, a szülők megelégedésére. Így betekinthetést kaptak az óvodai életünkbe, 

programjainkba. „Nagy közönség” előtt is szerepeltek a gyerekek, amikor advent első 

gyertyagyújtásánál zenés énekeket, mondókákat adtak elő a többi csoportosoknak. A nevelési 

év során, az egyes témakörökhöz kapcsolódóan 30 mondókát, 24 verset, 34 dalt és dalos játékot 

hallhattak és ismerhettek meg a gyerekek. Természetesen vannak ezek közül kedvencek, amiket 

a nap folyamán önállóan is szívesen mondogatnak, spontán ismételgetnek, megjelenik 

játékukban. Az év folyamán 12 új mesét ismertek meg a gyerekek, melyekből 5-6 mesét 

többször ismételtünk, ezeket jól ismerik, szívesen hallgatják. Vannak kedvenc mesék, amiket 

gyakran kérnek. Szeretnek bábozni, a bábok szerepébe bújva oldottabban kommunikálnak 

egymással, a báb segítségével a beszédgátlásos gyerekek is feloldódnak. Egyegy jellegzetes 

mondatot, szófordulatot, meserészletet önállóan ismételnek bábozás közben. A versek, 

mondókák, mesék által sokat fejlődött beszédkészségük is. A tevékenységekhez kapcsoltan, 

azokba beépítve naponta alkalmaztuk a „Veronika zeneprojekt” játékait. Ezeket a zenés, 

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

Az alapvető vizuális technikákat megismerték, életkoruknak megfelelő szinten alkalmazzák és 

szeretik ezeket a tevékenységeket. A csoportból néhány gyerek kiemelkedően jól használja a 

vizuális eszközöket, életkorához képest fejlett a finommotorikája. Életkori sajátosságaikból 

adódóan sokat és szívesen mozognak a csoportszobában, tornateremben és az udvaron. Az 

udvari játékeszközökkel ismeretes szabályokat ismerik, többnyire betartják azokat.  
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A gyerekek egyéni fejlesztéseiről: A gyerekek óvodába kerülése előtt, a családlátogatások 

alkalmával a szülők kitöltötték az „Anamnézis adatlapot”, melyből alapvető információkhoz 

juthattunk a gyerek fejlődéséről. Az óvodai felvételt követő 3. hónap után, megfigyeléseink 

alapján kitöltésre került az ún. „Beilleszkedés tapasztalatai adatlap” illetve az „Egyéni 

fejlesztési napló” 1. számú mellékletében rögzítettük a gyerek beilleszkedésével kapcsolatos 

tapasztalatainkat, majd elkészítettük ez alapján a gyerekek egyéni fejlesztési tervét. Ebben a 

korcsoportban elsődlegesnek tartjuk a szociális képességek-, a beszéd-, a testséma és a figyelem 

fejlesztését ezért a fejlesztési tervünkben ezekhez a területekhez terveztük és valósítottuk meg 

a különböző fejlesztő játékokat a napi tevékenységekbe ágyazva. A beilleszkedés 

tapasztalatairól, a gyerek viselkedéséről, fejlődéséről a szülőket fogadóóra keretében 

tájékoztattuk. A nevelési évben kettő alkalommal tartottunk szülői értekezletet, tájékoztattuk a 

szülőket nevelési tervről, heti-, napirendről, munkatervről, az óvoda házirendjéről, az óvodai 

életet érintő aktuális kérdésekről. 

A kialakult helyzet (korona vírus) miatt március 30-tól online oviként működtünk. Napi 

rendszerességgel töltöttem fel a facebook csoportba anyagot az ütemterv alapján. Mindennap 

egy-egy foglalkozási ág volt kiemelve, de mellette igyekeztem komplexen összeállítani a 

„foglalkozást”, youtube linkeket, fejlesztő játékok menetét írtam le. A szülők aktivitása változó 

volt, néhány anyuka jelzett vissza (fényképeket küldtek pl. az ajánlott ábrázolás tevékenységről, 

videót is csatoltak az ajánlott német dalról, ahogy táncolnak a zenére, vagy ahogy elmond a 

gyerek egy mondókát). Volt olyan szülő, aki semmilyen módon nem jelzett vissza, hogy 

megnézte-e a napi ajánlásokat. Ezek a visszajelzések- a hetek előre haladtával- ritkultak. Talán 

elfáradtak a szülők? A kapcsolatot a szülőkkel Messengeren tartottam. Voltak olyan anyukák, 

akik arról panaszkodtak, hogy az iskolás gyerekkel sokat kellett foglalkozniuk ez idő alatt és a 

kiscsoportos gyerekre már nem jutott se energia se idő. 

Ebben a nevelési évben három gyereket küldtünk Nevelési Tanácsadóba. A járvány miatt a 

vizsgálatok elmaradtak, illetve az egyik gyerek még a járvány előtt elköltözött. Május 25-én az 

óvoda kinyitott. 

Német nemzetiségi nevelés 

A gyerekek egy része életkorukból adódóan nem, vagy nagyon keveset beszél. Német 

nyelvtudással senki sem rendelkezik. A német nyelvű kezdeményezések célja az volt, hogy 
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ismerkedjenek a német nyelvvel, legyen számukra élmény a német nyelvi anyag. Fontos volt, 

hogy fejlődjék hallásértésük, bővüljön szókincsük, értsék az egyszerűszavakat, mondatokat, 

kifejezéseket. A kezdeményezések mindig „Stuhlkreis” szervezésével indultak. A gyerekek 

megismerték ezt a szervezési formát, a kezdeményezéshez felszólítás nélkül hozták a székeket. 

A „ Wer fehlt?” kérdést megértették, felsorolták a hiányzókat. A nevük hallatán „ich bin hier” 

kifejezéssel feleltek. Válaszolnak a „Wie heisst du?,Wo wohnst du?” kérdésekre. Gyakoroltuk 

a számolást is német nyelven. A kezdeményezések komplex módon lettek tervezve, megtartva. 

A dalok, mondókák, mesék mindig a gyerekek életkori sajátosságaihoz környezeti témákhoz, 

ünnepekhez, programokhoz illetve a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódtak. Az online ovi 

működése alatt rendszeresen ének-zenei és irodalmi anyagot ajánlottam. Az adott anyaghoz a 

yuotube csatorna linkjeit csatoltam illetve a játékok menetét leírtam. Ebben a nevelési évben 

22 rövid dallal, 14 mondókával és verssel, 4 mesével ismerkedtek meg. A gyerekek nagyon 

szeretik a német dalokat, mondókákat, verseket, meséket szívesen hallgatják és örömmel 

próbálkoznak az utánzással. A gondozási feladatok közben is német nyelven hallhattak rövid 

utasításokat, kéréseket. Az életkorhoz igazított célok, feladatok megvalósultak, a gyerekek 

pozitívan, kíváncsisággal és örömmel fordulnak a német nyelvhez. 

Héderné Jurisits Zsuzsanna 

3.5 Év végi beszámoló  Süni csoport 

 

 Csoportszervezési forma: kis-középső csoport 

Csoportlétszám alakulása: 2019 szeptemberében 17 fővel kezdtük a tanévet, szeptemberben 2 

gyermek csatlakozott hozzánk, egy kisfiú elköltözött a családjával, majd októberben újabb két 

gyermek érkezett a csoportba. Egyéb változás a létszámban nem történt, így a tanévet 20 fővel 

zártuk. 

A csoporttagok életkorának alakulása: Augusztus 31.-ig 4 éves korát 15 fő, 5. életévét pedig 5 

fő töltötte be. 

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

Bejáró gyermekek száma: 3 fő Ebből mekényesi 1 fő, nagyhajmási 1 fő, alsómocsoládi 1 fő. 
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Szociális helyzet: Gyermekvédelmi támogatásban részesül 2 fő, hátrányos helyzetű 1 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs a csoportban. 

A 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. 

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 pozitívak. A gyermekeknek könnyen ment a szülőről való leválás, 

hiszen ketten más intézményből érkeztek, és mind a négyüknek biztos érzelmi háttért nyújtó 

családjuk van.  

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 a legtöbb gyermek számára már természetes. A tanév során egy kisfiúnak és 

egy kislánynak volt szüksége a délutáni alváshoz pelenkára. A kislánynak továbbra is problémái 

vannak a szobatisztasággal (a szülőket és a gyermekorvost is több ízben tájékoztattuk a 

gyermek vizeletcsepegéséről és ágybavizeléséről, kértük kivizsgálását, de a mai napig nem 

történt előrelépés). A kisfiú a nyár folyamán el tudta hagyni a pelenkát. 

Cumira már senkinek sincs szüksége a csoportban. 

Az öltözködésben néhányan 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. Sokan teljesen önállóak, 

a szűkebb ruhadarabok esetében kérik csak segítségünket. 
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Étkezésük önállóan, kanállal történik. A helyes kanáltartásra, arca, keze, ruhája, környezete 

tisztaságára nem mindenki tud vigyázni étkezés közben. Mindenki képes már a helyén ülve 

megvárni az étkezés végét. 

A mosdó és a WC használata mindenkinél önállóan történik, a felvett ruha eligazításában és a 

székelés utáni tisztálkodásban van csak szükségük segítségre.  

A fogmosás senkinek sem okoz nehézséget. 

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

A gyermekek nagy mozgásigényének kielégítése idén már könnyebben volt megoldható, hiszen 

visszaköltözhettünk a felújított óvodába, ahol nagy udvar, és tornaterem is rendelkezésünkre 

áll. 

Minden gyermek beszéde érthető, mondatokban beszélnek, szókincsük eltérő (többen 

ingerszegényebb környezetből jönnek), a többség még beszédhibás. Márciusig volt lehetőségük 

kiscsoportos foglalkozás keretében használni a sószobát beszédfejlesztés céljából, ami jól 

segítette fejlődésüket és szívesen is vettek részt rajta a gyerekek. 

A Köznevelési Törvény módosítása (miszerint iskolakötelessé vált, aki augusztus 31.-ig tölti 6. 

életévét) 5 gyermeket érintett a csoportból. Őket, és még néhány, a fejlődésben elmaradt 

társukat küldtük ebben az évben szakértői vizsgálatra. A járványhelyzet miatt a gyermekek 

behívása csak most, nyár végén kezdődött meg, a lezajlott vizsgálatok eredményét sem ismerjük 

még. 

A márciustól fennálló járványügyi veszélyhelyzet megnehezítette a gyermekek fejlesztését. A 

csoport zárt facebook oldalát használva napi szinten adtam hetirendünknek megfelelően a 

mesélésre, verselésre, éneklésre, zenehallgatásra, na meg mozgásos és fejlesztő játékokhoz, 

barkácsoláshoz ötleteket, de ezek hasznosulásáról nagyon kevés visszajelzést kaptam. Azok a 

szülők válogattak elsősorban a felkínált anyagokból, akik e nélkül is foglalkoztak volna 

gyermekükkel. Akinek iskolás testvére van, az legtöbb esetben háttérbe szorult, hiszen a szülők 

minden energiáját lekötötte az iskolás (főleg elsős) gyermek online oktatása. Többen pedig 

egyszerűen szüleik érdektelensége miatt maradtak le róla. 

 



MÁGOCSI TÜNDÉPRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE  
7342 Mágocs, Templom tér 2.  

OM: 202 111   

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

  

36 

 

Német nemzetiségi nevelés 

A német nemzetiségi nevelés alapjait az előző évben elsajátított, elsősorban a gondozási 

feladatok és mindennapos tevékenységek közben hallott német kifejezések, az év közben tanult 

rövidebb mondókák, ujj-játékok, höcögtetők és rövid terjedelmű dalok jelentették.    A német 

nyelvű kezdeményezések célja az volt, hogy tovább ismerkedjenek a német nyelvvel, legyen 

számukra élmény a német nyelvi anyag. Fontos volt, hogy fejlődjék hallásértésük, bővüljön 

szókincsük, értsék az egyszerűszavakat, mondatokat, kifejezéseket. A kezdeményezések 

mindig „Stuhlkreis” szervezésével indultak. A gyerekek megismerték ezt a szervezési formát, 

a kezdeményezéshez felszólítás nélkül hozták a székeket. A „ Wer fehlt?” kérdést megértették, 

felsorolták a hiányzókat. A nevük hallatán „ich bin hier” kifejezéssel feleltek. Válaszolnak a 

„Wie heisst du?,Wo wohnst du?” kérdésekre. Gyakoroltuk a számolást is német nyelven. A 

kezdeményezések komplex módon lettek tervezve, megtartva. A dalok, mondókák, mesék 

mindig a gyerekek életkori sajátosságaihoz környezeti témákhoz, ünnepekhez, programokhoz 

illetve a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódtak. Az online ovi működése alatt rendszeresen ének-

zenei és irodalmi anyagot ajánlottam. Az adott anyaghoz a yuotube csatorna linkjeit csatoltam 

illetve a játékok menetét leírtam. Ebben a nevelési évben 20 rövid dallal, 12 mondókával és 

verssel, 5 mesével ismerkedtek meg. A gyerekek nagyon szeretik a német dalokat, mondókákat, 

verseket, meséket szívesen hallgatják és örömmel próbálkoznak az utánzással. A gondozási 

feladatok közben is német nyelven hallhattak rövid utasításokat, kéréseket. Az életkorhoz 

igazított célok, feladatok megvalósultak, a gyerekek pozitívan, kíváncsisággal és örömmel 

fordulnak a német nyelvhez. 

Pappné Lőrincz Adrienn 

Simonics Alajosné 

 

3.6 Év végi beszámoló Nyuszi (középső) csoport  

 

A csoportban oktató nevelő munkát végez: 

Óvodapedagógus: Hucker Zoltánné 

Német nemzetiségi óvodapedagógus: Héderné Jurisits Zsuzsa 

Dajka: Illés Zoltánné 

Pedagógiai asszisztens: Dudásné Simonics Bettina 
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Csoportszervezési forma: Középső csoport 

Csoportlétszám alakulása: 

2019. Szeptemberben 20 gyermek kezdte meg a nevelési évet, akik többsége, 17 gyermek már 

az előző tanévben is ebbe a csoportba járt. Három kisfiú került hozzánk a másik csoportokból. 

2019. Októberi statisztikában összesen: 20 fő vette igénybe az óvodai nevelést. 

Létszámbeli változások: 

Egy gyermek 2019.októberében elköltözött, egy kislány pedig 2020. január közepén iratkozott 

be óvodánkba, mert városunkba költöztek.  

2020. Május 31.-én csoportunk záró létszáma 20 fő. 

A csoport életkorának alakulása 2020.05.31-ig: 

5 évet betöltött: 16 fő, 6 évet betöltött: 4  fő  

A köznevelési törvény szerint a következő tanévtől,  6 éves kortól tankötelessé váló a 

gyermekek száma a csoportunkban:  7 fő. Ebből  a szülők kérésére 2 fő kezdi meg tanulmányait 

ősztől az általános iskola első osztályában.  5 fő felmentésért folyamodott  az Oktatási 

Hivatalhoz és  kapott is, így még egy évet  tölthet felkészüléssel óvodai környezetben. 

Nemek szerinti eloszlás: 

14 kisfiú: a csoport 70 % 6 kislány: a csoport 30 % 

Bejáró kisgyermekek létszáma: 4 fő 

1 fő Alsómocsoládról, 2 fő Nagyhajmásról, 1 fő Mekényesről 

Szociális helyzet: 

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

Dokumentációk: 

Az ősz folyamán 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.  

Differ felmérés eredményei: 

 Írásmozg

ás 

koordiná

ció % 

Beszédha

ng hallás  

% 

 

Reláci

ó 

szókin

cs  

% 

Elemi 

számol

ás 

% 

Következte

tés 

 

% 

Összefüg

gés 

megértés 

% 

Szocialit

ás 

 

% 

Diff

er 

inde

x 

 

% 

1. 17 62 58 37 0 38 62 54 

2. 21 97 63 59 63 59 67 61 

3. - - - - - - - - 

4. 21 27 50 14 0 31 52 28 

5. 13 20 50 16 0 28 57 26 

6. 21 97 75 59 72 56 70 67 

7. 0 40 58 43 9 69 56 39 

8. 38 97 67 81 50 56 68 66 

9. 17 97 58 52 53 66 67 56 

10. 8 97 86 58 25 63 64 57 

11. 17 28 29 31,5 0 44 58 30 

12. 0 97 54 59 63 63 68 58 

13. 13 97 63 48 63 47 67 57 

14. 17 63 42 31,5 25 44 64 41 

15. 17 97 38 41 16 50 67,5 47 

16. 25 97 71 71 75 66 72 68 

17. 25 97 67 35 53 63 74 59 

18. 25 28 54 44 0 47 60 51 

19. 0 97 58 21 0 50 61 41 

20. - - - - - - - - 

Átla

g 

15 74 58 44,5 31,5 52 64 50 
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Gyermekekkel kapcsolatban felmerülő bármely problémát, fogadóóra keretében beszéltünk 

meg a szülőkkel. Az óvodában történt  eseményekről csak az óvodapedagógusok adtak 

tájékoztatást személyesen a szülőknek , akár igény szerint telefonon vagy interneten. Az év 

folyamán két alkalommal szervezett szülői értekezleteken (2019.09.) és (2020.01.) valamint 

fogadó órákon sikerült személyesen pozitív kapcsolatot kialakítanunk a szülőkkel. Bizalommal 

fordultak hozzánk problémájukkal, tanácsokat kértek gyermekeikkel kapcsolatban. 

Kéréseinket, és észrevételeinket is megértéssel fogadták, és lehetőségeikhez mérten 

teljesítették. 

Nevelési Tanácsadó vizsgálata: 4 gyermeket küldtünk el a szülőkkel való konzultációt 

követően. Ebből  1 gyermek SNI, 2 pedig BTM nehézségekkel küzd. 

A január közepén a csoportunkba került kislányról is kiderült, hogy BTM-es. Velük külön 

fejlesztőpedagógus foglalkozott.   

Logopédiai fejlesztő foglalkozásokon: 6 gyermek vett részt. 

Úszás tanfolyamra: 11 gyermek járt aktívan 10 alkalommal a dombóvári Szivárvány óvoda 

uszodájába hetente. 

Foci edzésre: 9 gyermek jelentkezett és járt hetente az iskola tornatermébe. 

Az  átépített, megszépült óvodában kezdhettük meg az új tanévet szeptemberben.  A megújult   

csoportszobába, az „új és egyben régi” környezetbe való visszaszoktatás  a tanév elején 

zökkenőmentesen zajlott.  A gyerekek hamar alkalmazkodtak az új környezethez. A másik 

csoportokból érkezett gyerekeket is hamar befogadták. Az étkezések az új, közös étkezőben 

zajlanak meghatározott szabályok szerint. 

Egyik legfontosabb feladatunk a régi bevált szokás- és szabályrendszer betartatása és a 

szükséges  új szabályok felállítása volt.  Ezt sikerült megvalósítani és betartatni. 

Egészséges életmódra nevelés: továbbra is biztosítottuk a gyermekek számára a helyes 

életritmust, a megfelelő napirendet és heti rendet, a biztonságos környezetet, hogy életkori 

sajátosságaiknak megfelelően, szükségleteiket kielégítve saját tempójukban, egészségesen 

fejlődhessenek. 

Testápolás: A gyerekek korosztályuknak, koruknak, sajátosságaiknak megfelelően végzik a 

teendőket, igényükké vált a gyakori kézmosás, fésülködés, fogmosás. Önállóan fújják az 

orrukat, dobják a szemétbe a használt papír zsebkendőt, sorba állnak a fogkrémosztásnál, a WC 

előtt, helyesen használják ezeket. Rendet tesznek maguk körül. Ritkán kell csak figyelmeztetni 

egy-két gyermeket. 
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Öltözködés: megtanulták az öltözködés helyes sorrendjét, tovább gyakoroljuk a 

hőmérsékletnek megfelelő öltözködést és az ízlés formálását. Ruháikat összehajtva a helyére 

teszik. Szükség esetén segítünk, annak a gyermeknek, aki kéri. 

Táplálkozás: a terítést januártól naposok végzik felnőtt felügyelete alatt. Itt még akad 

hiányosság, figyelmeztetésre ezt pótolják. a kulturált étkezési szokások kialakulásához mi 

magunk adtuk a mintát (tányér fölé hajlás, kés, villa, szalvéta használata). Az ételek 

kiosztásánál figyelembe vettük a kívánságaikat. Januártól szabad merést alkalmaztunk az 

asztaloknál a levesből, ez nagyon jól kialakult, feleslegesen  már nem mernek maguknak ételt. 

Mozgás, testedzés: Csoportunkban sok a fiú, akik rendkívül nagy mozgásigénnyel 

rendelkeznek. A  gyerekek mozgásigényét heti egy alkalommal testnevelés foglalkozáson 

az új tornaszobában, valamint napi szintű 5 perces átmozgatással, a napi szabad levegőn való 

tartózkodással, sétákkal biztosítottuk. Emellett nagyon sok közös mozgásos- futó játékot 

játszottunk napi szinten. Ezen tevékenységeink célja a testmozgás megkedveltetése, erő és 

állóképesség megnövelése volt.  

Napi rendszerességgel alkalmazzuk a Veronika zeneprojekt mozgásos zenés játékanyagát, ami 

motiválja a gyerekeket, segítségével fejlődik a gyermekek nagymozgása, ritmusérzéke, 

szociális képessége. 

Pihenés, alvás: biztosítottuk az ebéd utáni alvás feltételeit. (pizsamába öltözés, besötétítés, 

mese, altató zene) Kedvenc plüssökkel, „rongyijukkal” csendben pihennek, alszanak. 

Egészségvédelem: A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, gyakori szappanos 

kézmosással, réteges öltözködéssel igyekeztünk gátolni. Gondoskodtunk a napi 

vitaminbevételről (zöldség, gyümölcsevés). 

Környezettudatos magatartás: Egész évben fokozottan ügyeltünk a környezetünk folyamatos 

rendjére, a természet megóvására, a tisztaságra. A szemetet a kukába dobják, a fák, bokrok  

leveleit nem tépkedik, magunk körül rendet teremtünk. Mindezt személyes példamutatással 

erősítettük meg. 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés: csoportunkban már jól kialakult baráti kapcsolatok, játszó 

csoportok vannak. Nagy bennük az összetartás, összetartozás érzését erősítettük. Továbbá 

igyekeztünk életkoruknak megfelelően kialakítani az igazságosságot, az egyenlőséget, a 

másság elfogadását, a feltétel nélküli segítségnyújtást. Az ünnepeket, ünnepélyeket rendre 

megéltük, ünnepélyessé tettük vizuálisan és hangulatilag. Sajnos ez évben sok közös ünnepünk 

elmaradt a vészhelyzet miatt. 
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Anyanyelvi nevelés: A beszélgető körben sokat beszélgettünk velük, beszéltettük őket. Napi 

szinten igényükké vált a verselés, a mesék hallgatása, a szójátékok, találós kérdések, fejtörők. 

Szívesen mesélnek, kérdeznek. A beszédhibás gyerekek logopédiai foglalkozásokon vettek 

részt. 

Az új sószoba egészségre gyakorolt jótékony hatását is többször igénybevettük az év folyamán. 

Sok verset,(15) mondókát,(10)dalt, dalos játékot,(18) tanultunk az év folyamán a 

tevékenységeinkhez, játékainkhoz és az ünnepekhez kapcsolódva a gyerekek életkorának 

megfelelően. A nagyobb gyerekek már önállóan mesélnek,(10). Gyakorta helyet kapott a 

dramatizálás, bábozás, amihez biztosítottuk a megfelelő mennyiségű eszközt 

(melyek elkészítésében a gyerekek is segítettek) és élményanyagot.  

Munka: nagyon szeretik a munka jellegű tevékenységeket, igénylik, versengenek értük. 

Szabály szerint végzik a naposi munkát, segítenek az ágyazásban, takarításban. A játékok 

elpakolását  már sokkal rövidebb idő alatt végzik el. Néha kell csak ösztönözni őket. 

Játék: a tartalmas játék kialakulásához igazítottuk a csoportszoba berendezését. Jó minőségű 

játékeszközöket biztosítottunk számukra, megfelelő mennyiségű élményanyagot szereztünk a 

szerepjáték kialakulásához. Közösen készítettünk társasjátékokat, ennek szabályait közösen 

alkottuk meg. A barkácsolás mindennapi kedvenc játéktémává vált, amihez közösen szereztük 

be napi szinten az új, felhasználandó anyagokat. Megismerési vágyukat napi szinten komplex 

játékos tevékenységek, szervezett játékos tevékenységek formájában elégítettük ki.  

Az év folyamán történt eseményeket dokumentáltunk és fényképpel, videóval megörökítettünk, 

amelyet a zárt Facebook-os csoportunkban megtekinthetett a szülő. 

Előre nem látott esemény: 

A Korona vírus megjelenésével rendkívüli helyzettel kellett szembesülnünk március hónapban. 

Március 10.-én a Mágocsi Szociális Gondozási Központba ment volna csoportunk egy kis  

tavaszköszöntő-március 15-i  műsorral, amellyel megörvendeztettük volna az időseket, de 

sajnos a járvány miatt ez elmaradt. A  helyi tv- ben,  felvételről  láthatták  a lakosok  a  Nemzeti 

ünnepünk tiszteletére előadott kis műsorunkat felvételről. A kijárási tilalom elrendelésével a 

gyerekek otthoni környezetben szinte bezárva töltötték napjaikat. Mindannyiunk számára, de a 

kisgyermekek számára főleg hiányzott a szociális háló megtartó ereje, az intézmények által 

megteremtett érzelmi biztonság, a kiegyensúlyozottságot adó, megnyugtató keretek, szokások, 

rítusok, rituálék. Ezért nagyon nagy jelentősége volt a Digitális ovi elindításának, a 

gyerekekkel, szülőkkel való napi szintű online kapcsolattartásnak.  



MÁGOCSI TÜNDÉPRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE  
7342 Mágocs, Templom tér 2.  

OM: 202 111   

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

  

42 

 

Május utolsó hetében fogadhattuk újra a gyerekeket szigorú szabályok betartásával. Reméljük, 

hogy óvodai életünk lassan visszatér a régi kerékvágásba. 

Összességében úgy érezzük, hogy sikeres évet zárunk. A  csoport tagjai számára biztosítottuk 

a nyugodt, szeretetteljes légkört, ami elengedhetetlen az óvodai életükhöz. Az együtt töltött 

hónapok folyamán igazi  kis csoporttá nőttük ki magunkat. Bár a fejlődés gyermekenként eltérő, 

de szemmel látható és ez jó érzéssel tölt el bennünket. 

 

A német nyelvű kezdeményezések, foglalkozások célja az volt, hogy ismerkedjenek a német 

nyelvvel, legyen számukra élmény a német nyelvi anyag. Fontos volt, hogy fejlődjék 

hallásértésük, bővüljön szókincsük, értsék az egyszerű szavakat, mondatokat, kifejezéseket. A 

kezdeményezések mindig „Stuhlkreis” szervezésével indultak. A gyerekek megismerték ezt a 

szervezési formát. A „Wer fehlt?” kérdést megértették, felsorolták a hiányzókat. A nevük 

hallatán „ich bin hier” kifejezéssel feleltek. Válaszolnak a „Wie heisst du?,Wo wohnst 

du?”kérdésekre. Gyakoroltuk a számlálást is német nyelven. A kezdeményezések komplex 

módon lettek tervezve, megtartva. A dalok, mondókák, mesék mindig a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz környezeti témákhoz, ünnepekhez, programokhoz illetve a fejlesztési 

feladatokhoz kapcsolódtak. Ebben a nevelési évben 24 rövid dallal, 15 mondókával és verssel, 

4 mesével ismerkedtek meg. A gyerekek nagyon szeretik a német dalokat, mondókákat, 

verseket, meséket szívesen hallgatják és örömmel próbálkoznak az utánzással. A gondozási 

feladatok közben is német nyelven hallhattak rövid utasításokat, kéréseket. Az életkorhoz 

igazított célok, feladatok megvalósultak, a gyerekek pozitívan, kíváncsisággal és örömmel 

fordulnak a német nyelvhez. Az online ovi működése alatt rendszeresen ének-zenei és irodalmi 

anyagot ajánlottam. Az adott anyaghoz a yuotube csatorna linkjeit csatoltam illetve a játékok 

menetét leírtam. 

Hucker Zoltán Tiborné  

Héderné Jurisits Zsuzsanna 
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3.7  Éves  beszámoló Pillangó csoport  

 

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

óvodapedagógus, Dósa-Jung Tímea pedagógiai asszisztens, Kádasné Jankó Anikó dajka. A 

német nemzetiségi nevelést Simonics Alajosné óvodapedagógus végzi a csoportban töltendő 

kötelező órái egy részében.  

Csoportunk létszáma év elején 21 fővolt, ebből októberben egy gyermek elköltözött, így 20 

főre csökkent. Életkorukat tekintve 6 és 7 éves nagycsoportos korú gyermekekből áll a csoport. 

Két gyermek az előző nagycsoportból került a csoportba, mivel ők nem mentek iskolába. 

Mindketten nagyon hamar beilleszkedtek a csoportba. A fiúk és a lányok aránya év végén:11 

fiú és 9 lány. Egy lány Alsómocsoládról, egy pedig Mekényesről jár csoportunkba. Őket a 

kistérség busza szállítja, felnőtt kísérettel.  

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

elhelyezkedését. Ezzel, illetve a lakáskörülményekkel szoros összefüggésben van a hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Csoportunkban 4 fő hátrányos 

helyzetű gyermek, 2 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosultak száma 7 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 volt év elején, egyikük családja 

októberben elköltözött, így egy főre csökkent.  Ő heti két órában gyógypedagógus által vezetett 

fejlesztő foglalkozáson vesz részt. 

Logopédiai fejlesztő foglakozásokon 4 gyermek vett részt az év során a csoportból.  

Az év során hét gyermeket küldtünk a szülő kezdeményezésére a Nevelési Tanácsadóba. Ebből 

két gyermek esetében magatartási, viselkedési problémák miatt kértük a vizsgálatot, öt 

gyermeknél teljes körű vizsgálatot kezdeményeztünk feltételezhető fejlődésbeli elmaradás 

miatt. 

A csoportban, ebben a nevelési évben már mindenki tanköteles. A köznevelési törvény 

értelmében, óvodában további egy nevelési évre csak az a gyermek maradhat, akinek a szülője 

január 31-ig az oktatási hivatalba eljuttatott nyilatkozaton, megfelelő indoklással ezt 

kérvényezte. Az oktatási hivatalnál négy szülő kérvényezte, hogy gyermeke óvodában 

maradhasson, ebből egy szülő esetében az oktatási hivatal közvetlenül hozott döntést, három 



MÁGOCSI TÜNDÉPRKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE  
7342 Mágocs, Templom tér 2.  

OM: 202 111   

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

  

44 

 

gyermeknél kezdeményezte a területileg illetékes Nevelési Tanácsadónál az iskolaérettségi 

vizsgálatot és ennek eredménye alapján hozott döntést. Mind a négy gyermek óvodában 

maradhat további egy nevelési évig. 

 

Dokumentációk: 

 

A DIFER mérések szeptembertől kezdődően folyamatosan megtörténtek. A mérés időpontjáig 

a gyermekek egyéni fejlesztése az előző évi fejlesztési terv alapján történtek. Az egyes területek 

eredményeit összegeztük. 

Kiszámoltuk egy-egy terület átlagát. Ez alapján megállapítottuk, hogy a legfejlettebb terület a 

csoportban a beszédhanghallás,89 %, ezt követi a reláció-szókincs 76 %, az összefüggés- 

megértés 70 %.  A szocialitás átlaga 69 %,  az elemi számolás 67 %,  a következtetés 55 %. A 

leggyengébb terület az írásmozgás-koordináció, melynek az átlaga  36 % volt . A DIFER index 

átlaga 64 % lett mely a csoport összetételét és életkori sajátosságait figyelembe véve jónak 

mondható. Az előző évi eredményekhez képest minden területen egyenletes fejlődés 

tapasztalható, az elemi számolás területén fejlődtek a legnagyobb mértékben a gyerekek.  

 

Ír
ás

m
o

zg
ás

 

k
o
o

rd
in

ác
ió

 

B
es

zé
d
h
an

g

h
al

lá
s 

R
el

ác
ió

-

sz
ó
k

in
cs

 

E
le

m
i 

sz
ám

o
lá

s 

K
ö

v
et

k
ez

te
t

és
 

Ö
ss

ze
fü

g
g

és
 

m
eg

ér
té

s 

S
zo

ci
al

it
ás

 

D
IF

E
R

 

in
d

ex
 

1.  21 77 54 47 59 66 68 56 

2.  58 97 79 81 - - - - 

3.  58 97 92 91 69 88 79 82 

4.  21 97 85 46 56 72 72 64 

5.  17 82 75 60 50 70 70 63 

6.  8 93 83 79 66 77 77 70 

7.  33 97 71 47 41 69 69 61 

8.  25 35 45 46 0 53 53 35 

9.  50 97 83 91 31 75 75 72 

10.  29 97 71 62 97 75 75 75 

11.  45 97 45 64 57 78 78 72 

12.  25 63 83 21 25 57 57 42 

13.  38 97 86 38 63 72 72 63 

14.  75 93 86 91 100 99 99 91 

15.  25 92 38 88 69 71 71 71 

16.  42 97 67 91 81 72 77 79 
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Az elemi számolásban, írásmozgás-koordinációban, valamint a következtetésben mutatkozott 

a gyermekeknél nagyobb mért eredménybeli szórás. A beszédhanghallás területén az életkornak 

megfelelően általánosságban már kiemelten jók az eredmények, ezen a területen mindössze két 

gyermek szorul fejlesztésre. 

A DIFER mérés eredményei táblázatban Pillangó csoport 2019-2020 

 

 

 

 

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.  

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

jelöltünk, és képességüknek megfelelő fejlesztő feladatokkal, játékokkal segítettük tehetségük 

kibontakozását. 

17.  63 93    92 81 59 81 74 82 

18.  50 97 79 81 69 69 82 76 

19.  - - - - - - - - 
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DIFER összesítő 2020 PILLANGÓ CSOPORT 

Összesen gyerek. Területenkénti eloszlás. Az értékek főben értendők 
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Írásmozgás koordináció 18fő 4 7 6 1 0 

Beszéd hanghallás 18 fő 1 1 1 1 14 

Reláció szókincs 18 fő 2 2 4 7 3 

Elemi számolás 18 fő 6 3 1 4 4 

Következtetés 17 fő 2 2 10 1 2 

Összefüggés megértés 17 fő 0 1 4 10 2 

Szocialitás 17 fő 0 2 7 7 1 

DIFER index 17 fő 2 5 4 5 1 

összesen fő:140  17 23 37 36 27 

százalékban 12 16 26 26 19 
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A csoportban a tehetséggondozást szolgálja az úgynevezett „okospolc” amelyen 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 a 

kialakult járványügyi helyzet miatt nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk. Az 

óvodában a rendkívüli zárva tartás elrendeléséig a külső világ megismerésére tervezett 

témaköröket a gyermekek érdeklődésére, előzetes ismereteire alapozva, életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve séták, kirándulások, irányított megfigyelések, kísérletek és játékos 

tevékenységek által dolgoztuk fel. Az év során törekedtünk arra, hogy a gyermekeket sok új 

ismerethez és élményhez juthassanak a tevékenységek által.  

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

kapcsolódóan sok mondókát, verset, dalt és dalos játékot ismerhettek meg a gyerekek. Ezekből 

több mondókát, verset és dalt jól tudnak, a nap folyamán önállóan is szívesen mondogatják, 

spontán énekelgetik, megjelenik játékukban is.  Az év folyamán több új mesét ismertek meg, 

melyből néhány 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. 

A német nemzetiségi kezdeményezések a magyar nyelvű kezdeményezésekkel összhangban 

komplex módon folytak, de a hét valamennyi napján gondozási tevékenységek révén 
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találkozhattak a gyermekek a német nyelvvel. Német nemzetiségi identitástudatuk alakulóban 

van. Pozitív érzelmi viszony alakult ki a kisebbség kultúrája, nyelve iránt. Életkori és egyéni 

képességeinek megfelelő szókinccsel rendelkeznek. 

 

A járványügyi intézkedések miatt a március 30. utánra tervezett témákat digitális formában 

dolgoztuk fel. Napi szinten a különböző tevékenységi területekhez kapcsolódóan a csoport 

facebook oldalán keresztül online formában próbáltuk részben megvalósítani kitűzött 

céljainkat. Témához kapcsolódó játéklehetőségekkel, saját készítésű Word vall játékokkal, 

internetes linkekkel, színezőkkel, feladatlapokkal, vizuális tevékenységekhez ötletekkel 

segítettük a szülőket a gyerekek tevékenykedtetéséhez. A produktumokról több szülőtől 

kaptunk fényképes visszacsatolást. Ezen kívül heti egy-két alkalommal zoom alkalmazáson, 

illetve messengeren  keresztül online foglalkozást tartottam a gyerekeknek. Ezek időpontját a 

szülőkkel az online csatornáinkon keresztül előzetesen egyeztettem. Az anyák napi verset is így 

tudtam megtanítani a gyerekekkel. Az anyukáknak egy, a gyerekek fényképeiből és anyák napi 

idézetekből összeállított videóval kedveskedtem. Sajnos több gyerekkel a szülők elfoglaltsága, 

ill. a családban a digitális eszközök hiánya miatt nem tudtam kapcsolatot tartani a rendkívüli 

szünet idején. Az óvoda március 30-tól ügyeleti rendben működött. A csoportból kezdetben 

kettő, később 4 gyermek vette igénybe az óvodai ügyeletet. 

Heti rendszerességgel használtuk a sószobát, igyekeztünk kihasználni a só jótékony hatását. A 

sószobai foglalkozások alkalmával beszédfejlesztő, anyanyelvi fejlesztő játékokat játszottunk, 

mondókáztunk, énekeltünk. 

A tornaszobát főként rossz idő esetén naponta használtuk. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 

felújított óvodában a tornaszoba a csoportszobákhoz közeli helyre került, nem kell kimennünk 

az épületből, bármikor használni tudjuk. 

Az udvar játékai is kicsit megújultak nyáron, átlátható, rendezett udvarunk lett a felújítás után 

megfelelő udvari játékokkal. Jó idő esetén igyekeztünk minél több időt az udvaron, szabad 

levegőn tartózkodni, lehetőség szerint télen is biztosítottuk a szabad levegőn való tartózkodást, 

levegőzést. 

 

Programok: 

Ősszel a Gyermekesély programnak köszönhetően 10 héten keresztül ingyenes úszásoktatáson 

vehettek részt gyermekeink a dombóvári Szivárvány Óvoda uszodájában. A csoportból 14 
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gyermek szülei igényelték, a gyerekek nagyon élvezték, ügyesen elsajátították az elemi 

úszástechnikákat. 

Szeptemberben a közlekedés témához kapcsolódóan buszos kiránduláson vettünk részt. 

Ellátogattunk a Csikóstőttősi óvodába, együtt játszottunk a Csikóstőttősi ovisokkal, majd közös 

kiránduláson vettünk részt velük a horgásztóhoz.  

A csoport egy részéből alakult ebben a nevelési évben a Bokréta tánccsoport. Októberben az 

Alsómocsoládi Őszi fény Idősek otthonában léptünk fel az idősek hónapja alkalmából. Az 

adventi készülődés időszakában  „A kis girbe-görbe fenyő” című mesével készültünk, melyet a 

Művelődési Házban az Adventi teadélutánon, a Mágocsi Szociális Gondozási Központban és 

az óvodában adtunk elő. 

November hónapban rajzfilmvetítésen vettünk részt a Rendezvényházban és Muzsikus Gábris 

zenés műsorát tekintettük meg Művelődési Házban. Az óvoda két gyermekelőadást szervezett, 

decemberben karácsony előtt a Hangoló vidám műsorát nézhették meg a gyerekek. A húsvétot 

megelőző hétre is terveztünk egy előadást a Hangoló Színház előadásában, ez a járvány miatt 

elmaradt sajnos. Rendszeresen látogattuk a Művelődési ház kiállításait. Novemberben részt 

vettünk az országos szervezésű mézes napok programjában. 

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

készítéséhez. 

Megtartottuk a hagyományos farsangi programjainkat, melyek az idén a farsangi bállal 

kezdődtek és a torkos csütörtökkel végződtek. Volt rongyos bál és láncos lánygyűjtés, ami 

ebben a nevelési évben a mi feladatunk volt. Március 15-ről is méltóképpen emlékeztünk meg, 

a járvány miatt ebben az évben csak óvodai szinten. 

Sajnos a húsvéti óvodai hagyományainkat és az anyák napját nem sikerült az óvodában 

lebonyolítanunk a járvány miatt. A húsvéti locsoláshoz és anyák napjára online módon 

tanítottam verset. Az anyák napi köszöntéshez az apukák segítségét kértem.  

Bár nem a szokott időben, hanem két hónap halasztással, megtartottuk az óvodai ballagást. Ezt 

az óvoda udvarán terveztük megvalósítani, az időjárás miatt sajnos mégis a Művelődési házban 

került megrendezésre. A ballagó műsorra rendhagyó módon készültünk, hiszen nyáron több 

gyerek már nem járt óvodába. Hetente két alkalommal jöttek próbálni, a szülők rendkívül 

megértőek, együttműködőek voltak.  Így a kialakult járványügyi helyzet ellenére is ünnepélyes 

formában tudtak elbúcsúzni a gyerekek az óvodától.  
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A német nyelvű kezdeményezések, foglalkozások célja az volt, hogy ismerkedjenek a német 

nyelvvel, legyen számukra élmény a német nyelvi anyag. Fontos volt, hogy fejlődjék 

hallásértésük, bővüljön szókincsük, értsék az egyszerű szavakat, mondatokat, kifejezéseket. A 

kezdeményezések mindig „Stuhlkreis” szervezésével indultak. A gyerekek megismerték ezt a 

szervezési formát. A „Wer fehlt?” kérdést megértették, felsorolták a hiányzókat. A nevük 

hallatán „ich bin hier” kifejezéssel feleltek. Válaszolnak a „Wie heisst du?,Wo wohnst 

du?”kérdésekre. Gyakoroltuk a számlálást is német nyelven. A kezdeményezések komplex 

módon lettek tervezve, megtartva. A dalok, mondókák, mesék mindig a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz környezeti témákhoz, ünnepekhez, programokhoz illetve a fejlesztési 

feladatokhoz kapcsolódtak. Ebben a nevelési évben 24 rövid dallal, 15 mondókával és verssel, 

4 mesével ismerkedtek meg. A gyerekek nagyon szeretik a német dalokat, mondókákat, 

verseket, meséket szívesen hallgatják és örömmel próbálkoznak az utánzással. A gondozási 

feladatok közben is német nyelven hallhattak rövid utasításokat, kéréseket. Az életkorhoz 

igazított célok, feladatok megvalósultak, a gyerekek pozitívan, kíváncsisággal és örömmel 

fordulnak a német nyelvhez. Az online ovi működése alatt rendszeresen ének-zenei és irodalmi 

anyagot ajánlottam. Az adott anyaghoz a youtube csatorna linkjeit csatoltam illetve a játékok 

menetét leírtam. 

Strasszer Zoltánné 

Simonics Alajosné 
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3.8.  Intézményi önértékelés éves felülvizsgálata 

 

 

2019-2020. NEVELÉSI ÉV 

Vizsgálatot végzők: Simonics Alajosné, Strasszer Zoltánné,  

Sz Elvárás/vizsgált 

terület 

Megvalós

ult 

Nem 

valósu

lt meg 

Megvalósítás helye Megjegyzés 

(sikertelenség 

oka) 

 

1. 

Az éves munkaterv 

összhangban van a 

stratégiai 

dokumentumokkal 

és a 

munkaközösségek 

terveivel. 

 

x 

 Pedagógiai program, 

SZMSZ, házirend, 

továbbképzési program 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulás

ban 

 

2. 

A nevelési év végi 

beszámoló 

megállapításai 

alapján történik a 

következő nevelési 

év tervezése. 

 

x 

 munkaterv 2020-21 COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulás

ban 

 

 

3. 

Az intézményben a 

gyermeki fejlődést 

folyamatosan 

követik, a gyermeki 

fejlődést 

dokumentálják, 

elemzik, és az egyes 

évek értékelési 

eredményeit 

összekapcsolják, 

szükség esetén 

fejlesztési tervet 

készítenek.  

x  gyermekek egyéni 

fejlesztési 

dokumentációja, 

csoportnapló bejegyzések 

(csoportprofil, nevelési 

terv) DIFER mérés 

eredményeinek nyomon 

követése  

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulás

ban 

 

 

Az 

óvodapedagógusok a 

gyermekek 

eredményeiről 

x  Egyéni fejlesztési 

napló:fogadóóra,nyílt 

nap,  

COVID miatti 

eltérés a 
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4. fejlesztő céllal 

folyamatosan 

visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselő

jének és az 

életkornak, fejlettségi 

szintnek megfelelő 

formában a 

gyermeknek. 

napi 

munkafolyamatokban:gye

rmeki önreflexió, 

óvodapedagógus 

értékelése 

megvalósulás

ban 

Sz Elvárás/vizsgált 

terület 

Megvalós

ult 

Nem 

valósu

lt meg 

Megvalósítás helye Megjegyzés 

(sikertelenség 

oka) 

 

5. 

Az intézmény 

vezetése és érintett 

óvodapedagógusa 

információkkal 

rendelkezik minden 

gyermek szociális 

helyzetéről. 

x  Egyéni fejlesztési napló, 

csoportnapló, 

családsegítő szolgálat 

dokumentációja. 

családlátogatás, 

családsegítő szolgálat 

munkatárásával, 

védőnőkkel, intézmény 

orvosával történő 

rendszeres megbeszélés, 

egyeztetés. Napi 

kapcsolattartás a szülővel. 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulás

ban 

 

 

 

 

 

6. 

 

A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt 

vesznek a 

közösségfejlesztésbe

n.  

x  éves munkatervben 

meghatározott 

programok. A Szülői 

Közösség Éves 

Munkaterve. 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulás

ban 

Nyilvántartják és 

elemzik az 

intézményi 

eredményeket: 

   o helyben szokásos 

megfigyelésen, vagy 

más alapon 

megszervezett 

mérések eredményei 

x  Egyéni fejlesztési napló 

(DIFER mérések 

eredményei) 

Csoportnapló 

(csoportprofil, nevelési 

tervek értékelése, 

tervezése)  
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   o esetleges sport, 

más 

versenyeredmények: 

országos szint, 

megyei szint, 

települési szint 

elismerések 

 x   

   o 6 éves kor után 

óvodában maradó 

mutatók, 

elégedettségmérés 

eredményei (szülő, 

óvoda-pedagógus, 

pedagógiai munkát 

segítők)  

 x   

   o neveltségi 

mutatók. 

 x   

 

 

7. 

Az 

óvodapedagógusok 

szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki 

működési körüket, 

önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az 

intézményi célok 

figyelembe vételével 

határozzák meg. 

 x  óvodapedagóg

us hiány miatt 

munkaközöss

éget nem 

működtetünk 

 

8. 

Az intézmény 

munkatársai számára 

biztosított a 

munkájukhoz 

szükséges 

információkhoz és 

ismeretekhez való 

hozzáférés.  

x  intézményi 

alapdokumentumok, 

szabályozó 

dokumentumok, szakmai 

anyagok, internet 

hozzáférhetőség 

 

Sz Elvárás/vizsgált 

terület 

Megvalós

ult 

Nem 

valósu

lt meg 

Megvalósítás helye Megjegyzés 

(sikertelenség 

oka) 
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9. 

Az intézmény a 

helyben szokásos 

módon tájékoztatja 

külső partnereit (az 

információátadás 

szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

x  faliújság, éves 

emlékeztető könyv,  

óvodai facebook 

csoportok 

óvoda honlapja 

 

 

10

. 

A partnerek 

tájékoztatását és 

véleményezési 

lehetőségeinek 

biztosítását 

folyamatosan 

felülvizsgálják, 

visszacsatolják és 

fejlesztik. 

x  munkaterv, házirend, 

SZMSZ 

 

 

 

11

. 

Az intézmény 

rendszeresen felméri 

a pedagógiai program 

megvalósításához 

szükséges 

infrastruktúra 

meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó 

felé. 

x  óvodafenntartó társulás  

határozatai, költségvetési 

beszámolók, éves 

munkaterv beszámolója, 

munkaterv 

 

 

12

. 

Az intézmény 

rendszeresen felméri 

a szükségleteket, 

reális képpel 

rendelkezik a nevelő/ 

tanító munka 

humánerőforrás-

szükségletéről.  

x  óvodafenntartó társulás  

határozatai, költségvetési 

beszámolók, éves 

munkaterv beszámolója, 

munkaterv 

 

 

13

. 

A humánerőforrás 

szükségletben 

bekövetkező hiányt, a 

felmerült 

problémákat idejében 

jelzi a fenntartó 

számára.  

x  óvodafenntartó társulás  

határozatai, költségvetési 

beszámolók, éves 

munkaterv beszámolója, 

munkaterv 
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4. Járványügyi intézkedési terv 

 

Kedves Óvodapedagógus Kollégák! 
Kedves Intézményvezetők! 

Olyan időket élünk, melyben új kihívásokkal kell szembenéznünk. 
A koronavírus járvány Magyarországon jelenleg a csoportos 
megbetegedések fázisában van, de nem kerülhetőek el a tömeges 
megbetegedések. Ezért maradjon mindenki otthon, csak nagyon 
indokolt esetben hagyjuk el lakhelyünket! Természetesen azon 
gyermekek számára biztosítsuk a kiscsoportos ügyeletet, akik 
szülei aktívan részt vesznek koronavírus járvány elleni 
küzdelemben, valamint igazoltan nem tudják ellátni gyermekük 
napközbeni ellátását.   
Nem tudjuk meddig tart a járvány. Valószínű, hogy több hónap, 
amíg helyre áll a normális élet. Ezért szükség van arra, hogy 
távlatokban gondolkodjunk. Jelenleg az Önkormányzatok 
hatáskörébe visszautalta Magyarország Kormánya az óvodák 
működtetését, amely az aktuális információk szerint a fenntartó 
döntése alapján, eltérő formában valósul meg. Szakmai 
szempontokat figyelembe véve célszerű lenne, ha közösen 
gondolkodnánk, segítenénk egymásnak a ránk háruló feladatok 
értelmezésében. 
Milyen lehetőségeink vannak az elkövetkezendő időszakban? 
Az óvodákban is alkalmazandó Home Office munka: 
 Elektronikus formában a szülők segítése az otthoni elfoglaltság 

tartalmas megtervezésében 
 (pl.: otthoni tevékenységek ajánlása, linkek továbbítása, 

pedagógiai tanácsok, stb.) 
 Szabályzatok, dokumentumok aktualizálása 
 Innovációk kidolgozása 
 Jó gyakorlatok összeállítása 
 Projektek összeállítása 
 Új szakkönyvek felkutatása 
 Hálózatépítés, konzultáció más intézményekkel 
 Videó konferenciák megtekintése, összefoglaló továbbítása 
 Önképzés (pl.: digitális területen) 
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(az Oktatási Hivatal honlapján is vannak erre vonatkozó ajánlások) 
A nevelőtestület a felsoroltakon kívül, tervezze és szervezze meg 
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szüleinek segítését is. 
(Különösen tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre) 
A nevelőmunkát segítők és a technikai dolgozók együttműködnek 
a pedagógiai tevékenységekhez szükséges eszközök készletének 
bővítésében, javításában, az udvar, a növények gondozásában. 
Ezek elvégzése munkavégzésnek számít, melyet az 
intézményvezető igazol. 
Elképzelhető, hogy a nyári időszakban az eddigiektől eltérően 
üzemelni fognak az óvodák, a dolgozók szabadságát az eddigi 
szokásrendtől eltérően kell kiadni, a nyári karbantartások a 
járvány megszűnte után történnek. Erre a helyzetre érdemes 
többféle tervet kidolgozni, figyelve az arányos tehervállalásra. 
Az intézményvezető felelőssége, hogy a fenntartóval, az 
intézmény dolgozóival folyamatos legyen a kapcsolat, ezért 
aktualizáljuk a telefonszámokat, az email címeket, ha lehetőség 
van rá, hozzunk létre azonnali üzenetre alkalmas online 
csoportokat. A szülők tájékoztatására folyamatosan frissítsük az 
intézményi honlapokat. Időben tájékoztassuk a szülőket a fontos 
események módosulásáról, módjáról. (pl.: óvodai beiratkozás) 
Figyeljük az Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrás 
Minisztériumának tájékoztatóit. Az intézmény vezetője csak 
hivatalos értesítések alapján intézkedjen, adjon bármiféle 
tájékoztatást! 
Kedves Kollégák! Most nagy összefogásra, szolidaritásra, higgadt, 
felelősségteljesen gondolkodó vezetőkre, alkalmazotti 
közösségekre van szükség. Kérek mindenkit, hogy hiteles 
információkkal, jó gyakorlatok megosztásával segítsük egymás 
munkáját! 
Vigyázzon mindenki magára! Vigyázzunk egymásra! 
Budapest, 2020. 03. 24. 
Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag 
 

A Nemzeti Pedagóguskar fenti ajánlására hivatkozva 2020.  március 30-ától az óvodapedagógusok 

részére az online óvoda működtetését rendelem el. 

ELŐZMÉNYEK 
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Mágocs Város Önkormányzata a Koronavírus betegség 2019 (COVID-19) miatti járványügyi 

intézkedések részeként, az óvoda működését 2020. 03.18-tól felfüggesztette.  

Az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásban fogalmazta meg az óvodák számára, hogy „Az 

óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit 

ismerve, ajánljanak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a 

szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak.” Kérik, hogy „Az infokommunikációs 

eszközök használatával online nyújtsanak segítséget, támogatást a szülők részére.”  

AZ ONLINE OVI MŰKÖDÉS ÖSSZEFOGALALÓ BEMUTATÁSA  

Óvodánkban megvalósuló online ovi működés elemei a zárt Facebook csoportokban:   

 • Az óvodavezető az óvodapedagógusokkal egyeztetve elkészítette a szülők számára kiajánlott, az 

óvodapedagógusok által forrásként használható linkgyűjteményt és online ovi működési kerettervet  

• Az éves ütemterv alapján heti, napi tartalmakat terveznek, ajánlanak az óvodapedagógusok 

csoportonként.  Preferáljuk az egészségneveléssel, családdal kapcsolatos téma választásokat.  

• Online óvodapedagógus fogadóóra felajánlása privátban munkanapokon, kora délutáni időszakban, 

differenciált, személyre szabott pedagógiai segítségnyújtás, ajánlások érdekében.  

CÉLOK:  

• A felelős, szabálykövető alkalmazotti, szülői - állampolgári és gyermeki magatartás motiválása, 

támogatása.  

• A teljes óvodai közösség összekovácsolása a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés által az 

országos, a városi és az óvodai szintű közös célok érdekében.  

• A családok informálása, pedagógiai segítése, támogatása a válsághelyzetben, a családi életrend 

tiszteletben tartásával.  

• Az óvodások megszokott életrendjének más, kényszerű körülmények közé helyezve megtalálni a 

módját annak, hogy a gyermekeknek izgalmas, motiváló hatású élményekhez jussanak, tovább 

fejlődjön személyiségük, bővüljenek ismereteik.  

• Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése - kiemelt elemként az IKT kompetenciák.  

• Az óvodapedagógusok számára kihívást jelentő feladatban való helytállással sikerélményhez juttatás, 

személyes szakmai fejlődés, kiemelten a kommunikációs képességek és az IKT, digitális kompetenciák 

terén. 

FELADATOK  

I. Kommunikáció a nevelőtestülettel, tájékoztatás  

• Kötelező elérhetőség és visszajelzési kötelezettség a zárt nevelőtestületi és munkatársi Facebook 

csoportban, valamint e-mailben és telefonon.  

• Az online óvodai működéssel kapcsolatos OH ajánlás továbbítása az óvodapedagógusoknak 

emailben.  
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• Egyeztetés, ötletelés a nevelőtestülettel a zárt nevelőtestületi Facebook csoportban.  

• Feladat kiadása, az elkészült online óvodai pedagógiai működés projektjének megküldése emailben 

az óvodapedagógusoknak.  

Felelős: óvodavezető  

II. Kommunikáció a szülőkkel, tájékoztatás a csoportonkénti zárt Facebook csoportokban  

• Aktuális, naprakész tájékoztatás az óvodákat, óvoda egészét érintő hivatalos, hatóságok, fenntartó 

által elrendelt információkról, felelős állampolgári magatartásról.  

• „Maradj otthon!” felhívás közzététele.  

• Tájékoztatás a Koronavírusról felnőtteknek plakáton, gyerekeknek, gyereknyelven játékos videón.  

• A helyes kézmosás rajzos és kézmosó versike szöveges közzététele gyerekeknek.  

• Szülők tájékoztatása az online óvodai működésről, kitűzött célokról, feladatokról.  

Felelős: óvodavezető 

III. Az online óvodai élet programjának bevezetése  

1. Az online ovi program összeállításának szempontjai, javaslatok:    

• Mivel erre a helyzetre, óvodák vonatkozásában egyelőre nincsen központi szabályozás, csak ajánlás, 

hallgassunk a józan eszünkre, belátásunkra, empátiánkra, szakmai felkészültségünkre.  

• Gondoljuk át az erőforrásainkat: az óvodapedagógusok milyen mértékben vonhatók be, ki mennyire 

felkészült IKT területen.  

• Most is törekedjük a családokkal az inkluzív kapcsolattartásra: sokféle, különböző élethelyzetben és 

informatikai feltételekkel rendelkező családot szólítunk meg online, ezért célszerű arany középutat 

tartani.   

• Nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb családban a nagyobb, általános iskolás testvérekkel kell 

foglalkozni az online tanulás során, vagy a szülő végez távmunkát számítógépen (lehet, hogy csak egy 

gépük van), ezért nap közben nem célszerű zaklatni a szülőket. (Ez a saját dolgozóinkra is igaz lehet). 

Mindenkinek jobb, ha a délutáni óráktól lépünk be.  Legalább a nagycsoportoknál fontos naponta 

élőben is bejelentkezni, „foglalkozni” a gyerekekkel. Fenti okfejtésnek megfelelően: a délutáni 

órákban.  

• Arra is gondolni kell, hogy sok családban nélkülünk is tartalmas, családtagok összetartozását erősítő 

együttlétet élhetnek meg, amire a sok munka miatt esetleg máskor nincs mód, tartsuk tiszteletben. A 

közös kerti munka pl. sokoldalú fejlesztő hatással bír, főleg, ha privát fogadóórán teszünk hozzá még 

pedagógiai javaslatokat (pl. mondjon közben ismert verset a bogarakról, virágokról stb.). Itt is 

érvényesítsük az inkluzív szemléletünket!  

• Az online ovi programját úgy javasolt összeállítani, hogy este találkozzanak a napi tartalmakkal, 

amivel a gyermek aztán másnap napközben a szülővel, de a nagyobb óvodás akár önállóan is tovább 

tevékenykedhet, amikor a szülőnek kötelezettségei vannak nagyobb testvérrel, vagy saját 

munkavégzése miatt.  
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•Az éves ütemtervnek megfelelő,  általános, intézményi szinten egységes kereteket tartalmazó online 

óvodai munkát célszerű tervezni, amit aztán korcsoportonként lehet megtölteni konkrét tartalommal.  

• Legyünk online elérhetőek a szülők számára vezetői szinten és pedagógiai kérdésekben is. Ez utóbbi 

lehetővé teszi, hogy differenciált pedagógiai ajánlásokat is tudjunk tenni, szülői igény esetén.  

Felelős: óvodavezető 

2. Az online ovi program tartalmának rendező elvei 

 2.1. Az óvodai szintű keret program tartalmának rendező elvei:   

• Kapcsolódjunk a család napirendjéhez, feltételezhető elfoglaltságaihoz, adjunk természetes 

napirendi keretet a tevékenységeknek.  

• Legyünk kreatívak, a teljes óvodai közösséget (szülők, dolgozók, gyerekek) is összekovácsoló hatásra 

törekedjünk, éreztessük egymással, hogy számíthatunk a másikra, senki sincs egyedül. 

 • Gondolkozzuk tematikus hetekben, legyen célunk. Egy jól működő közösség fő jellemzője: közös cél 

érdekében együtt dolgozni. Legyen kilátásban végeredmény, produktum a végére, aminek 

mindannyian örülni fogunk, ha újra járhatunk óvodába.  

• Érdemes most is a komplexitásra törekedni, heti, de napi szinten is! Vagyis minden nap, minden 

alapvető gyermeki tevékenység érintett legyen továbbra is, de a személyi higiénés és munka jellegű 

elfoglaltságra is gondoljunk, hiszen az önállóságra nevelés sem állhat meg, főleg az iskolába 

készüléknél.  

• A kevesebb jelen helyzetben lehet több, tartsunk mértéket, jó szándékból is félre lehet vinni az ügyet! 

Nem most kell látszólag látványos dolgokat produkálni.  

• És ne felejtsük el, hogy a legtöbb óvodai tevékenység az óvodában is szabadon választható…  

Felelős: óvodavezető 

2.2. A csoportszintű program heti, napi tevékenységek, tartalmak rendező elvei:  

• Legyünk rugalmasak, változtassunk az eredeti tematikán: mivel egészségvédelmi krízis helyzet van, 

érdemes az egészségnevelési, fejlesztési feladatokat is becsempészni, ahová csak lehet. Célszerű ezzel 

kezdeni pl. a vírusról szóló videóval, kézmosó verssel.  Továbbá a család téma, az összetartozás, az 

érzelmi nevelés húrjait is meg lehet pengetni az ajánlott tartalmakkal, tevékenységekkel, kiaknázva a 

helyzetben rejlő lehetőségeket.  

• Életkori, korcsoport sajátosságok, aktualitások (évszak, ünnep). Ne felejtsük el a II. féléves nevelési 

terv céljait, feladatait sem!  

• Céltudatosan válogassuk össze az ajánlásra kerülő meséket, verseket, mondókákat, dalokat, egyéb 

tevékenységeket.  

Felelős: óvodapedagógusok 

3. Az online ovi program tervezése, szervezése   

• Mesék, versek, mondókák (mozgáshoz is), dalok, tevékenységek kiválasztása hetente.  
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• Mesék, versek, mondókák, dalok, tevékenységek megosztása naponta késő délután.  

• Online napi egy óra privát óvodapedagógus fogadóóra felajánlása messengeren.  

Felelős: óvodapedagógusok 

 

Az online óvoda működtetése visszavonásig érvényben marad. 

Mágocs, 2020.03.18.                                                                                                                Simonics Alajosné 

                                                                                                                                                       intézményvezető  
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1 sz. melléklet 

 

Tárgy: Kötött munkaidő elrendelése 

 

Kötött munkaidő elrendelése 

 

Óvodapedagógus: …………………….. 

 

 

Tisztelt Kolléga! 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

Az Oktatási Hivatal által kibocsájtott „Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a 

koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli 

szünetre” értelmében 2020. március 18-tól visszavonásig elrendelem a Home Office 

munkavégzést. 

Az otthoni munkavégzés során rendkívüli esetben bárki berendelhető, ezért a rendelkezésre 

állást mindenki részére elrendelem. 

Az elrendelt vészhelyzet alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján 

meghatározott a heti kötött munkaidejét az alábbiak határozom meg. 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 32 

Foglalkozások száma: 

Szakmai anyaggyűjtés  

Az infokommunikációs eszközök használatával, online szakmai megújulás és 

módszertani tapasztalatcsere 

12 

Messengeres csoportos konzultáció 2 

Infokommunikációs eszközök használatával online segítségnyújtás és támogatás a 

szülők részére. 

A szülők számára a közös és élmény teli otthoni hasznos tevékenységekhez, 

együttjátszáshoz támogató segédanyagok nyújtása 

(dalok, mondókák, játékok, mozgásos játékok a lakásban, színezők, játékos 

feladatok, barkácsolási ötletek) 

10 
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Intézményvezetővel való konzultáció 1 

Konzultáció a váltó társsal, pedagógiai asszisztenssel, dajkával 3 

mentorral való konzultáció 0 

A kötött munkaidő fennmaradó részében 4 

óra időtartamban az alábbi feladatokat látja el: 

lakásban való tartózkodással 

· fizikai állóképességének javítása 

· mentális egészségének óvása 

· lelki feltöltődés, 

· szakmai ismeretgyűjtés 

· családtagjainak védelme, óvása 

 

 

 

Az óvodapedagógusok otthoni munkavégzésének: 

 

 Heti munkarend elkészítése. Heti tervek rögzítése a csoportnaplóban. 

 A megvalósult munkáról beszámoló, reflexió, visszajelzés készítése, dokumentálása a 

csoportnaplóban.  

 Szakmai anyagok gyűjtése, összeállítása. 

 Tématervek, projekttervek frissítése, kiegészítése. 

 Tematikus tervek kidolgozása, készítése. 

 Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok kitöltése, felülvizsgálata. 

 Az óvodavezető irányításával a Pedagógiai Program és más óvodai alapdokumentumok, 

szabályzatok áttekintése, aktualizálása. 

 A gyerekeknek otthoni hasznos időtöltéséhez megfelelő web-es anyagok gyűjtése, majd 

azokat, egy az óvodapedagógusok részére létrehozott zárt facebook-os csoportban 

közzétéve. Úgynevezett házi ötlettár létrehozása. 

 Online kapcsolat kialakítása a szülőkkel – zárt facebbok-os vagy e-mail csoportok –  

 A szülők segítése a gyermekek otthoni foglalkoztatása céljából - különböző ötletek 

megosztása a csoportban,- az óvodapedagógus körültekintően, mértéktartással 

válogasson és tegyen közzé a zárt csoportban szövegeket, leírásokat (dalok, mondókák, 

játékok, mozgásos játékok a lakásban, színezők, játékos feladatok, barkácsolási ötletek)  

 Folyamatos kapcsolattartás a családokkal (érdeklődés, segítség felajánlás). Milyenek 

voltak az otthoni együttlétek, az elkészített közös alkotások (fotók kérése, közösségi 

érzés erősítése, közös). 

 A csoport dajkájának bevonása a gyermeki játékok gazdagabbá tételéhez a saját 

készítésű eszközök, bábok készítésébe – ötletek megbeszélése, összegyűjtése.  
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 Óvodai szakkönyvekből, továbbképzési anyagokból szakmai anyagok összeállítása,  

 Óvodai programok összeállítása (játékos feladatsor a gyermekeknek). 

 Számítástechnikai ismeretek gyakorlása. 

 Online csoportok létrehozása, melynek során pl. belső továbbképzések, szakmai 

konzultációk tartása, egy-egy szakmai könyv átbeszélése.  

 Lehetőség szerint online szakmai konferenciába való bekapcsolódás.   

 

Ne felejtsük el! 

Nem változott meg a gyerekek idegrendszere, kb. 1/2 - 3/4 óra képernyő a legnagyobb 

óvodásnak is maximális, kisebbeknek kevesebb! amiben benne van a mesenézés is!! 

Az óvónők tehát inkább a szülőknek segítsenek, a kapcsolattartás végett, esetleg 

minden nap elmondanak egy mesét, vagy 10 perc mondóka-ének stb. szóljon a 

gyerekeknek, de ne hosszú online kapcsolódás, mert valószínűleg enélkül is jelentősen 

megnövekedett a gépideje a gyerekeknek! 

A gyermeknek mozgásra, énekre, mesére, felfedezni való terepre  (kert, konyha, fiók, 

gyurma, gyöngy. stb....) van szüksége. 

 

Mágocs, 2020. március 18. 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Strasszer Zoltánné Simonics Alajosné 

óvodavezető-helyettes intézményvezető 

 

 

 

Átvettem:…………………………………. 

óvodapedagógus 
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2 sz. melléklet 

 

Tárgy: Kötött munkaidő elrendelése 

 

Kötött munkaidő elrendelése 

Óvodavezető-helyettes/óvodapedagógus: Strasszer Zoltánné 

Tisztelt Kolléga! 

 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

Az Oktatási Hivatal által kibocsájtott „Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a 

koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli 

szünetre” értelmében 2020. március 18-tól visszavonásig elrendelem a Home Office 

munkavégzést. 

Az otthoni munkavégzés során rendkívüli esetben bárki berendelhető, ezért a rendelkezésre 

állást mindenki részére elrendelem. 

Az elrendelt vészhelyzet alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján 

meghatározott a heti kötött munkaidejét az alábbiak határozom meg. 

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 24 

Foglalkozások száma: 

Szakmai anyaggyűjtés  

Az infokommunikációs eszközök használatával, online szakmai megújulás és 

módszertani tapasztalatcsere 

7 

Messengeres csoportos konzultáció 2 

Infokommunikációs eszközök használatával online segítségnyújtás és támogatás a 

szülők részére. 

A szülők számára a közös és élmény teli otthoni hasznos tevékenységekhez, 

együttjátszáshoz támogató segédanyagok nyújtása 

(dalok, mondókák, játékok, mozgásos játékok a lakásban, színezők, játékos 

feladatok, barkácsolási ötletek stb) 

8 

Vezető társsal való konzultáció 1 

Konzultáció a váltó társsal, pedagógiai asszisztenssel, dajkával 2 
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Mentorral való konzultáció  

A kötött munkaidő fennmaradó részében 4 

óra időtartamban az alábbi feladatokat látja el: 

lakásban való tartózkodással 

· fizikai állóképességének javítása 

· mentális egészségének óvása 

· lelki feltöltődés, 

· szakmai ismeretgyűjtés 

· családtagjainak védelme, óvása 

 

Vezetői feladatok ellátása 8 óra 

 

 Az óvodapedagógusok otthoni munkavégzésének tartalma: 

 Heti munkarend elkészítése. Heti tervek rögzítése a csoportnaplóban. 

 A megvalósult munkáról beszámoló, reflexió, visszajelzés készítése, dokumentálása a 

csoportnaplóban.  

 Szakmai anyagok gyűjtése, összeállítása. 

 Tématervek, projekttervek frissítése, kiegészítése. 

 Tematikus tervek kidolgozása, készítése. 

 Gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumok kitöltése, felülvizsgálata. 

 Az óvodavezető irányításával a Pedagógiai Program és más óvodai alapdokumentumok, 

szabályzatok áttekintése, aktualizálása. 

 A gyerekeknek otthoni hasznos időtöltéséhez megfelelő web-es anyagok gyűjtése, majd 

azokat, egy az óvodapedagógusok részére létrehozott zárt facebook-os csoportban 

közzétéve. Úgynevezett házi ötlettár létrehozása. 

 Online kapcsolat kialakítása a szülőkkel – zárt facebbok-os vagy e-mail csoportok 

csoportonként.  

 A szülők segítése a gyermekek otthoni foglalkoztatása céljából - különböző ötletek 

megosztása a csoportban,- az óvodapedagógus körültekintően, mértéktartással 

válogasson és tegyen közzé a zárt csoportban szövegeket, leírásokat (dalok, mondókák, 

játékok, mozgásos játékok a lakásban, színezők, játékos feladatok, barkácsolási ötletek).  

 Folyamatos kapcsolattartás a családokkal (érdeklődés, segítség felajánlás). Milyenek 

voltak az otthoni együttlétek, az elkészített közös alkotások (fotók kérése, közösségi 

érzés erősítése, közös lelki élmények, örömködés). 

 A csoport dajkájának bevonása a gyermeki játékok gazdagabbá tételéhez a saját 

készítésű eszközök, bábok készítésébe – ötletek megbeszélése, összegyűjtése.  

 Óvodai szakkönyvekből, továbbképzési anyagokból szakmai anyagok összeállítása, 

ppt-k készítése.  

 Óvodai programok összeállítása (játékos feladatsor a gyermekeknek). 
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 Számítástechnikai ismeretek gyakorlása. 

 Online csoportok létrehozása, melynek során pl. belső továbbképzések, szakmai 

konzultációk tartása, egy-egy szakmai könyv átbeszélése.  

 Lehetőség szerint online szakmai konferenciába való bekapcsolódás.   

 

Ne feledjük: 

 

Nem változott meg a gyerekek idegrendszere, kb. 1/2 - 3/4 óra képernyő a legnagyobb 

óvodásnak is maximális, kisebbeknek kevesebb! amiben benne van a mesenézés is!! 

Az óvónők tehát inkább a szülőknek segítsenek, a kapcsolattartás végett, esetleg minden nap 

elmondanak egy mesét, vagy 10 perc mondóka-ének stb. szóljon a gyerekeknek, de ne hosszú 

online kapcsolódás, mert valószínűleg enélkül is jelentősen megnövekedett a gépideje a 

gyerekeknek! 

A gyermeknek mozgásra, énekre, mesére, felfedezni való terepre  (kert, konyha, fiók, gyurma, 

gyöngy. stb....) van szüksége. 

 Vezető-helyettesi feladatok ellátása 

1. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a veszélyhelyzet idejére intézkedések 

meghozatala, egyeztetése az intézményvezetővel 

2. Veszélyhelyzet idején a dolgozók koordinálása, munkavégzés szabályozása 

3. Home Office és intézményben végzett munkavégzés ellenőrzése 

4. Szabadságok áttekintése, szabadságigények bekérése 

5. Kapcsolattartás a vezetővel 

6. Kapcsolattartás a szülőkkel, szülők informálása 

7. Dolgozói facebook csoport létrehozása, anyaggyűjtés helyének létrehozása 

Mágocs, 2020. március 18. 

………………………….. 

 Simonics Alajosné 

 intézményvezető 

 

 

Átvettem:…………………………………. 

Strasszer Zoltánné 

 intézményvezető-helyettes 
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  3 sz. melléklet 

 

Tárgy: Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

 

Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Dajkák munkavégzése a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet idejére.  

 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

 

A rendkívüli helyzet ideje alatt a munkavégzés az intézmény vezetője és az intézményvezető-

helyettes utasításának megfelelően intézményen belüli és otthon végezhető munka keretében 

valósul meg.  

Intézményen belül végezendő munkák a zárás alatt: 

 Az óvoda valamennyi helyiségeinek – csoportszobák, mosdók, öltözők, tálalókonyha, 

teakonyha, közlekedők, irodák, stb., teljes körű fertőtlenítő takarítása, játék és 

használati eszközök fertőtlenítése. 

 A mosdók, öltözők tisztasági festése utáni takarítás (A nyári tisztasági festés 

előrehozatala) 

 Raktárak rendbetétele. 

 Heti egyszer a bútorok portalanítása, az óvoda átszellőztetése 

 Heti egyszer virágok meglocsolása 

 Az óvoda udvarában a tavaszi munkák végzése. 
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 A veszélyhelyzet elmúlása után aktívan közreműködik az óvoda újranyitásában, a 

gyermekek fogadásában. 

 

 

Otthonról végezhető munkák a zárás alatt 

 Szájmaszkok varrása 

 Óvodai textíliák javítása 

 Óvodai dekorációk, ajándékok, szemléltető eszközök, képek, játékok készítése az 

óvodapedagógusokkal egyeztetve, 

 Csoportszoba játékainak javítása, csinosítása, babaruhák varrása, javítása, készítése. 

 

 
Mágocs, 2020. március 18. 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Strasszer Zoltánné Simonics Alajosné 

intézményvezető-helyettes intézményvezető 

 

 

 

Átvettem:…………………………………. 

dajka 
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4 sz. melléklet 

 

Tárgy: Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

 

 

Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Pedagógiai asszisztens munkavégzése a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet 

idejére.  

 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

 

A rendkívüli helyzet ideje alatt a munkavégzés az intézmény vezetője és az intézményvezető-

helyettes utasításának megfelelően intézményen belüli és otthon végezhető munka keretében 

valósul meg.  

 

Intézményen belül végezendő munkák a zárás alatt: 

 Az óvoda helyiségeinek – csoportszobák, mosdók, öltözők, tálalókonyha, teakonyha, 

közlekedők, irodák, stb., teljes körű fertőtlenítő takarításának, játék és használati 

eszközök fertőtlenítésének segítése. 

 Raktárak rendbetétele. 

 A veszélyhelyzet elmúlása után aktívan közreműködik az óvoda újranyitásában, a 

gyermekek fogadásában. 

 Gyermekfelügyelet 
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Otthonról végezhető munkák a zárás alatt 

 Besegít az óvodapedagógusoknak az anyagok gyűjtésébe, de anyagokat csak az 

óvodapedagógusok küldhet ki a családoknak. 

 Óvodai dekorációk, ajándékok, szemléltető eszközök, képek, játékok készítése az 

óvodapedagógusokkal egyeztetve. 

 Csoportszoba játékainak javítása, csinosítása, babaruhák varrása, javítása, készítése, 

 A létrehozott zárt facebook-os csoport „híreinek”, információinak figyelése, ötletek, 

javaslatok megosztása – kapcsolttartás. 

 

 

 
Mágocs, 2020. március 18. 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Strasszer Zoltánné Simonics Alajosné 

intézményvezető-helyettes intézményvezető 

 

 

 

 

Átvettem:…………………………………. 

pedagógiai asszisztens 
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5 sz. melléklet         

 

Tárgy: Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Takarító munkavégzése a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet idejére.  

 

Tisztelt Kolléga! 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

Feladatköre továbbra is a munkaköri leírás szerint alakul a biztonsági szabályok betartása 

mellett. 

A munkavégzést az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes   

koordinálja és ellenőrzi. 

 
Mágocs, 2020. március 18. 

…………………………….. …………………………….. 

Strasszer Zoltánné Simonics Alajosné 

intézményvezető-helyettes intézményvezető 

 

Átvettem:…………………………………. 

takarító 
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6 sz. melléklet         

 

Tárgy: Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Rendkívüli munkarend elrendelése 

 

Konyhás munkavégzése a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet idejére.  

 

Tisztelt Kolléga! 

 

Tájékoztatom, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. 

rendelete utasításai szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde 2020. március  18-tól  határozatlan 

ideig zárva tart. 

 

Feladatköre továbbra is a munkaköri leírás szerint alakul a biztonsági szabályok betartása 

mellett. 

A munkavégzést az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes   

koordinálja és ellenőrzi. 

 
Mágocs, 2020. március 18. 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Strasszer Zoltánné Simonics Alajosné 

intézményvezető-helyettes intézményvezető 

 

Átvettem:…………………………………. 

                            konyhás 
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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 
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