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1. 

BEVEZETŐ 

 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

• 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   

• 1997 évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

• 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelet. 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet. 

• A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. 

(VIII. 4.) SZCSM rendelet. 

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

figyelembevételével a következő foglalkozásokat, szolgáltatásokat szervezte meg:  

• A hit és vallásoktatás online formában valósult meg mind a négy csoport részére. 

Hitoktató: Jurisits Józsefné  

• Táncoktatás, német és magyar zenei és mozgásanyaggal. Vezették: Simonics Alajosné, 

Strasszer Zoltánné  

• Az egész nevelési évet átölelő pandémia helyzet miatt nem került sor az ovifoci és 

úszásoktatás megtartására, sajnos a színházi előadások és fényképezés sem valósulhatott 

meg. 
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2. 

ÓVODAI ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2. 1. 1.Gyermeklétszámokról  

Óvodai férőhely száma: 104  

Induló statisztika 2020/ 2021-es nevelési év indulásakor az óvodás gyermekekről:  

A 2020/2021-es nevelési évben is négy csoport működött. 2020 októberi statisztika 

adatai: 

 

 

 kiscsoportosok 
egyben 

kiscsoport külön középső nagy  ebből lány 

  Pillangó Katica Süni Nyuszi összesen   

összesen:  15 20 20 24 79   
lány  6 12 8 11 37   

         

2,5 éves 7 5 2   7 4  

3 éves 19 10 9   19 8  

4 éves   9 13  22 11  

5 éves    7 12 19 9  

6 éves     10 10 3  

7 éves     2 2 2  

összesen kor 
szerint 

 15 20 20 24 79 37  

        

 

csoport veszélyeztetett HH HHH SNI BTM vidéki vidéki 

 ösz. lány ösz. lány ösz. lány ösz. lány  ösz. lány HH HHH  

Pillangó 1 1 1 1 0 0 0 0  6 3 1 0  

Katica 3 2 0 0 1 0 0 0  5 4 0 0  

Süni 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0  

    

    

Nyuszi 5 4 0 0 1 1 1 0 3 3 2    

    

      

      

összesen 13 10 2 1 2 1 1 0 4 17 10 1 lány 0  

               

 

 

 

 

Mint látható az októberi statisztikai adatok szerint a négy csoportban körülbelül egyenlően 

tudtuk elosztani a gyerekeket, a Pillangó csoport létszáma a nevelési év folyamán 

beszoktatott gyermekekkel 20 főre emelkedett. 1 sajátos nevelési igényű gyermek után járt 

dupla normatíva. 17 vidéki óvodásunk volt.  
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A 79 gyermekből 37 volt lány.  A gyerekek 29%-a veszélyeztetett, amely az előző évhez 

viszonyítva sajnos 10 %-kal emelkedett. A HH és HHH gyermekek száma 3% , a HHH 

gyermekek száma az előző évi 5%-ról 3 %-ra csökkent. 

Sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlesztését megbízási szerződéssel Pappné Lőrincz 

Adrienn gyógypedagógus kollégánk látta el. 

 

A nevelési év végén is 79 gyermek rendelkezett jogviszonnyal. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek száma 4 főre emelkedett és 4 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 4 gyermek esetében 

döntött további egy évig történő óvodai nevelés mellett.  

A fentiek alapján a 28 iskolaköteles korú gyermekből 24 fő kezdheti meg 2021-2022-es 

nevelési évben 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.  Egy német nemzetiségi óvodapedagógus kollégánk tartós távollevő 

/GYES/ státuszú.  

2020.októberi statisztika alapján: 

 Óvoda- 

pedagóguso

k  

Ebből német 

nemzetiségi  

óvodapedagógusi 

diplomával 

rendelkezők  

Pedagógiai 

asszisztens  

  

Dajkák  Összes 

létszám  

álláshely  9 fő  4 fő  1 fő  4 fő  14 fő  

Betöltött 

2020.09.01  

5 fő  2 fő  5 fő  4 fő  14 fő  

Betöltött 

2021.08.31 

6 fő 2 fő 5 fő 4 fő 15 fő 
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Egy kolléganőnk 2020. június 22-étől felmentési idejét tölti. Nyugdíjba vonulása után heti 14 

órában megbízási szerződéssel német nemzetiségi és magyar óvodapedagógusi feladatokat látott 

el. Egy német nemzetiségi óvodapedagógus kollégánk 2020. szeptember 2-ától gyermekvállalás 

miatt tartósan távol van. 

Nagyon alaposan átgondolt átszervezéssel, a pedagógus hiány ellenére a gyermekek folyamatos 

óvónői felügyelet alatt voltak az óvodában tartózkodás idejében.  

Az óvónők 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 iskolaköteles gyermekek szüleinek segítettek az Oktatási Hivatal 

eljárásrendjében. 

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. Szülői 

értekezlet tartására ebben a nevelési évben a pandémia helyzet miatt nem volt lehetőségünk.  

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

Minden hónapban megtervezték a szervezési feladatokat. 

A járványügyi intézkedési tervnek megfelelő módon tartották a kapcsolatot a szülőkkel és 

nyújtottak tájékoztatást a gyermekek egyéni fejlettségéről , óvodai fejlesztéséről és otthoni  

fejlesztési lehetőségeiről. Koordinálták a gyermekek DIFER felméréseit, a mérési folyamatot 

gyógypedagógus kollégánk irányításával végezték, 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 meg tudtuk oldani áttanítással.  

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

Pillangó csoportban, Héderné Jurisits Zsuzsanna megbízási szerződéssel a Katica csoportban, a 

Süni csoportban pedig Dósa-Jung Tímea látta el a német nemzetiségi feladatokat.  
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Pedagógiai asszisztenseink, dajkáink nagy segítségünkre voltak a gondozási feladatokban, 

szervezési feladatokban.  

Ebben a nevelési évben alkalmazotti létszámunkhoz tartozik - fenntartói engedéllyel- egy konyhai 

alkalmazott és egy takarítónő.  

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

Szakértői bizottság, nevelési tanácsadó javaslata alapján fejlesztő foglalkozásra javasolt 

gyermekek fejlesztésében résztvevő pedagógusok végzettségei:  

• Általános gyógypedagógia-logopédia 

• Tanulási zavarok felismerése és kezelése kisiskolás korban  

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése  

• Óvoda iskola átmenet támogatása    

• Sindelar- Zsoldos program  

• Hatékony tanuló megismerési technikák  

• Tehetséggondozás 

• DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) Programcsomagra alapozott 

fejlesztés 4-8 éves korban  

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta kollégánk segítette.  

Az együttműködés során:  

• segítette a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,  

• javaslatot tett gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk   

• segítséget nyújtott a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában 

• együttműködött az óvodapedagógusokkal, figyelembe vette a gyermekkel foglalkozó 

segített a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,  

• kapcsolatot tartott a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.  

 

Két fő rendelkezik szakvizsgával:  

       

Simonics Alajosné: Közoktatás Vezető  

Pappné Lőrincz Adrienn, gyógypedagógus, logopédus 

  

A nevelőtestületen belüli megbízatások, munkamegosztás  

Óvodavezető: Simonics Alajosné 

Óvodavezető helyettes. Strasszer Zoltánné  
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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  

Az oktatásért felelős miniszter által 2020.09.1-én kiadott, a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

felszerelési jegyzékében foglaltaknak intézményünk megfelel. A Faluprogram keretében Mágocs 

Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az óvodaudvar játszóterének fejlesztésére, a pályázat 

nyert, így óvodai játszóudvarunk új játékeszközökkel és játékszerekkel bővült. A szülők 

segítségével Föld Napja alkalmára az udvar virágosítása is megtörtént, a pandémia alatti ügyeleti 

nyitva tartás idején dolgozóink az udvart és környékét különleges díszítéssel és dekorációval tették 

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

bővítettük. A nyár folyamán történik a tornaszoba árnyékolóval történő felszerelése. 

 

2.2.1 Termek, helyiségek használata, beosztása 

 

Étkezések rendje és az étkező használata az alábbiak szerint alakult:  

A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben a nevelési évben a közös étkező helyiséget nem 

használtuk, valamennyi csoport a főétkezést és két kisétkezést is a saját csoportjában oldotta meg. 

A Nyuszi (középső) és a Süni (nagy) csoportban folyamatos tízóraiztatás zajlott 

 

 

Az udvaron tartózkodás rendje:  

 Pillangó csoport 11.20-ig, 

 Katica csoport 11.30-ig 

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

 

Tornaszoba használatának rendje az alábbiak szerint alakult:  

A tornaszobát minden csoport naponta használta, előzetes időbeosztás alapján. Az 

óvodapedagógusok rugalmasan alkalmazkodtak a beosztás terén, a nagyobb mozgásos 

foglalkozások esetén biztosították a nagyobb átfedési idő alkalmazását. Péntekenként voltak a kötött 

testnevelés foglalkozások az alábbi időintervallumban: 
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930-1000         Pillangó csoport 

1000-1030    Katica csoport 

900-930       Süni csoport 

1100-1145  Nyuszi csoport 

 

A sószobát a csoportok 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 elkészítettük az intézmény 

fejlesztési tervét,  felülvizsgáltuk, az OH honlapjára feltöltött 

intézményi fejlesztési tervet frissítettük. 

• a Covid-19 koronavírus különleges jogrend ideje alatt kiadott 

egyedi miniszteri határozatoknak megfelelően az intézmény 

működésével, működtetésével, valamint a nevelési év 

megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Pedagógiai 

programunkban 

megfogalmazott 

céljainknak 

• Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveinknek, 

céljainknak megfelelő feladataink magas színvonalú 

megvalósításáért mindent megtettünk  

• A tematikus- és ütemterveket minden pedagógus elkészítette, 
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megfelelően 

működjön 

intézményünk   

  

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 a szülőket 

digitális formában tájékoztattuk az aktuális eseményekről, a 

gyermekcsoportokban zajló tevékenységekről, a gyermekek egyéni 

fejlettségéről. 

• A felmérések alapján egyéni fejlesztési terveket készítettünk, az 

azonos problémával küzdő gyermekeket egy csoportba osztva 

történtek a fejlesztések a csoportszobában.  

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 1 kolléga vett részt.  

• Strasszer Zoltánné:  „Intézmények felkészítése az 

intézményi tehetségkoncepció kialakítására“ 30 óra 

A pedagógusok 

folyamatos 

szakmai 

fejlődése a 

pedagógus 

életpálya szerint  

• a 2021-es Pedagógus életpálya minősítő eljárására Strasszer 

Zoltánné és Hucker Zoltán Tiborné jelentkezett, ők  sikeresen 

feltöltötték  a pedagógus portfóliójukat. 

• a 2022-es Pedagógus életpálya PEDII minősítésre Pappné Lőrincz 

Adriennt jelentkeztettük. 

 

 

2020-2021-es nevelési évben intézményi elvárás-rendszer dokumentációit elkészítettük és 

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

Pedagógiai Program,  DIFER felmérések mérési aktuális évi eredményei/. 
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Belső méréseink  

 

Pedagógiai méréseink A GYERMEK FEJLETTSÉGÉNEK NYOMONKÖVETÉSE, SEGÍTÉSE  

 

A gyermekek egyéni fejlettségének mérését, az újonnan érkező gyermekek beilleszkedésének 

tapasztalatai dokumentációs munkáit csak időbeli tolódással tudtuk megvalósítani.   A mérések és 

egyéni fejlesztések megvalósítását nehezítette a pandémiás helyzet, azonban a méréseket és 

fejlesztést sikerült megvalósítani az év végére. Sajnos voltak olyan gyermekek, akiknél a mérés a 

folyamatos igazolt hiányzás miatt elmaradt. A következő nevelési év elején különösen nagy 

figyelmet szentelünk ezek pótlására. 

 

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:  

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

értékelés    Játékgyűjtemény javaslat) 

• Feladatlap gyűjtemény 

 

2.4 

A 2020/2021-es nevelési év helyi rendje  

 

A 2020-2021. nevelési év 2020. szeptember 01-től - 2021. augusztus 31-ig tartott. A 

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

programokba a legkisebbek is életkoruknak megfelelő szinten bekapcsolódtak. 

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

Középső csoport  Október 01-től  

nagycsoport  Szeptember 15-től  

   

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

során. 

 

2.4.1 

Az óvodánk nyitvatartási ideje 

 

Hétfőtől - péntekig: 6 30-1630 óráig tartott nyitva az óvoda. A nevelési év során több alkalommal 

került sor a nyitva tartást érintő módosításra.  

2020.12.10-től a pedagógusokat érintő nagyszámú megbetegedések miatt a hatóság járványügyi 

megfigyelés alá helyezte az intézményt, az EMMI illetékes szerve pedig rendkívüli szünetet 

rendelt el. 

2021. március 8-ától ügyeleti rendszerben fogadtuk azokat a gyermekeket, akiknek szülei 

munkavégzésük miatt nem tudták gyermekük felügyeletét megoldani. A járványügyi szabályok 

maximális betartásával az ügyeleti rendszer 2021.04.19-ig tartott.  

 

2.4.2 

Szünetek időtartama 

 

A téli szünet fenntartói engedéllyel, az általános iskola nyitva tartásához igazítva 2020. december 

13-től 2021 január 4-ig, a tavaszi szünet 2021.04.01-től 2021.04.06-ig tartott.  A koronavírus 

helyzet miatt kialakult zárva tartás nagyon megnehezítette a szülők nyári munkába állását, hiszen 

szabadságukat az óvodai zárva tartáskor kivették, ezért a nyári zárva tartást mindössze 9 napos, 

augusztus 9-19-ig tart.  

 

2.4.3 

Az óvodai dolgozók munkarendje 

 

Az óvodai dolgozók munkarendjét részletesen a munkarend nyilvántartás tartalmazta. 

Nagyon átgondolt beosztással, szervezéssel sikerült megoldanunk, hogy az óvodában 

tartózkodása alatt minden gyerek folyamatosan óvodapedagógus felügyelete alatt 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 
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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. 

 

2.4.4 

Értekezletek, nevelés nélküli munkanapok időpontja és megvalósult 

témái 

2020. 08. 28.   

Pedagógiai programunkban rögzített céljaink, feladataink éves lebontását tükröző 

munkaterv előkészítése, megbeszélése, elfogadása.  

Éves ütemtervek megbeszélése. 

A 2020-2021-es 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.  

 2020.11.27. péntek –Az óvoda működési rendjének tapasztalatai, javaslatok a módosításra, 

reflektív javaslatok beépítése a további intézményi működésbe. Adminisztrációs teendők 

pótlása. 

 2020.12. 22. szombat Nevelési értekezlet. 

A nevelési év első félév értékelése. Digitális csoportnapló vezetésének tapasztalatai, 

javaslatok, kiegészítések, módosítások. 

 2021.01.15. péntek Féléves nevelési értekezlet. Egyéni fejlesztési dokumentációk, 

adminisztrációs teendők pótlása. 

 2021.02.26. kedd.  

Az intézmény takarításával, fertőtlenítésével kapcsolatos teendők megbeszélése. Várható 

hatósági ellenőrzések előkészítése. Az intézmény dekorációs tervének megbeszélése. 

Óvodaudvar rendezése Felelősök választása.  

 2021.05.07 péntek Évzáró nevelési értekezlet. Év végi beszámolók, tapasztalatok.  
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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:  

A pandémia miatt szülői értekezlet személyes jelenléttel nem tudtunk tartani. Az aktualitásokról 

és programokról a szülők tájékoztatása online formában zajlott 

Fogadóórák: A pandémia miatt a fogadóórákat személyes jelenléttel nem tudtunk tartani. A 

gyermekek egyéni fejlettségéről és fejlesztéséről a szülők tájékoztatása online formában történt 

Szülői Közösség választmányának megbeszélései:  

A pandémia miatt Szülői Közösség megbeszélés személyes jelenléttel nem történt. A szülői 

közösség tagjai szintén online formában tartották egymással a kapcsolatot. 

 

2.4.5 

Bemutató foglalkozások nyílt napok  

 

Nyílt nap megtartására ebben a nevelési évben nem került sor, bemutató foglalkozásokat 

tartottunk leendő németes kolléganőinknek.  

 

2.4.6 

Megvalósult kirándulások 

 

• Csoportonként a csoportnaplóban rögzített módon. 

• Óvodaszintű kirándulásra ebben a nevelési évben nem került sor. 

  

2.4.7 

Ünnepek, ünnepélyek, hagyományaink 

 

Alapelveink:  

Nevelő munkánkban fontosnak tartottuk a közös élményre épülő közös tevékenységeket Az 

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

előkészítő szervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket két nyelven szerveztük.  

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoportban terveztünk 

megünnepeltünk az intézményben:  

• Állatok világnapja 2020 október 8.   

• Német nemzetiségi hét: 2020.11.05-11.11. Márton nap 2020. november 11. / a pandémia 

miatt a lampionos felvonulás elmaradt/ 

• Mikulás 2020.. december 6  
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• Adventi készülődés, karácsony ünneplése /intézményi zárva tartás miatt csak az adventi 

készülődés valósult meg/ 

• Farsang    

• Húshagyó kedd, rongyos bál az óvodában: 2021. 02.16.   

• Torkos csütörtök: 2021.02.18..   

• Jelmezbál az óvodában: 2021.02.12.   

• március 15, nemzeti ünnep 2021. március 12,    

• ballagás 2021.május.28. 

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 pandémia ellenére is sikerült 

megvalósítanunk, rugalmasan alkalmazkodtunk a megváltozott körülményekhez. 

Színházi előadásokat sajnos ebben a nevelési évben nem tudtunk biztosítani a gyermekek 

számára. 

Nagycsoportos óvodásaink a Magyar Faluprogram keretében megvalósult udvari játszótér 

beruházást követően ünnepélyes átadón mutattak be színvonalas tavaszváró műsort. 

 

Országos rajzfilmünnep keretében óvodás gyermekeink a Művelődési Ház egész napos 

programján vehettek részt. 

 

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.  

 

2.5 

Az óvodánk kapcsolatai, együttműködése 

 

Óvodánk kapcsolatait alapelveinknek megfelelően működtettük ebben az évben is.  

Az óvoda jó kapcsolatot ápolt a Szülői Közösséggel, 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.  
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Kapcsolatot tartottunk a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, a nemzeti etnikai 

kisebbséghez tartozó óvodásaink érdekében. A Német Nemzetiségi Önkormányzat az adventi 

mézeskalács sütés költségeit fedezte. Több német nyelvű gyermekirodalmi könyvet és 

papírszínházat tudtunk támogatásuk révén vásárolni. Német Táncoktatói továbbképzés díját 

fedezte.  

Az önkormányzatokkal is jó kapcsolatot tartunk fenn, az Alsómocsoládi önkormányzat 

szaloncukrot adományozott karácsonyra a gyerekeknek.  

A Mágocsi Önkormányzat, mint már több alkalommal, ebben az évben is kedves ajándékcsomaggal 

lepte meg a ballagó gyerekeket.  

 

A védőnői szolgálattal együttműködési megállapodás keretében működtünk. A védőnők több 

alkalommal végeztek megelőző vizsgálatot, amiről a csoportnaplóba készült feljegyzés. Második 

évre tervezett „Elsősegélynyújtás” projektre a pandémiás helyzet miatt nem kerülhetett sor. 

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. Ebben a nevelési évben a 

koronavírus járvány miatt ez még hangsúlyosabban érvényesült, hiszen többször, több ideig volt 

zárva az óvoda, nagy odafigyelést igényelt mind az óvoda, mind a Családsegítő szolgálat részéről e 

gyermekek sorsának figyelemmel kísérése. 

Mint minden évben 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 Csoportlétszám Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

Hátrányos 

helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Roma 

származású 

Pillangó 20 fő 1 fő 5% 1 fő 5% 0 fő 0% 6 fő 30% 

Katica 21 fő 4 fő 19% 2 fő 10% 1 fő 5% 7 fő 33% 

Süni 21fő 2 fő 10% 1 fő 5% 0fő 0% 8 fő 38% 

Nyuszi 24 fő 5 fő 21% 3 fő 13% 1 fő 4% 13 fő 50% 

Összesen: 86 fő 12 fő   17 % 7 fő 7%    2 fő     2% 34 fő 40% 

(2021.05. 31-ei állapot adatai alapján) 

 

 A téli szünetre a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének felmérését a Mágocsi Közös 

Önkormányzati Hivatal végezte, ezzel gyermekvédelmi feladatunk nem volt. 

A koronavírus járvány miatti rendkívüli szünet idején a rászoruló gyermekek étkeztetése 

önkormányzati feladat volt, az ezzel kapcsolatos igényeket felmértük, a névsort az 

élelmezésvezetőnek és az Önkormányzatnak eljuttattuk. 

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól az év első megbeszélésén kapott szempontrendszer alapján 

összeállítottuk az általunk veszélyeztetettnek ítélt gyermekek névsorát. A gyermekek 
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veszélyeztetettségének oka általában a szülők, családok életvitele, elégtelen lakáskörülményeik 

illetve a családok rossz anyagi helyzete volt vagy nevelési probléma, magatartási-tanulási zavar 

miatt soroltunk ebbe a kategóriába.  Fokozott figyelmet fordítottunk e gyermekek védelmére, 

segítésére.  

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

Müller Nándornéval és munkatársával, Stubiánné Rajczi Emíliával. Havi egy alkalommal 

munkamegbeszélésen tájékoztattuk egymást az aktualitásokról, kértünk segítséget egy-egy 

gyermeket érintő kérdésben. A megbeszélésékről feljegyzéseket készítettünk. 

2021. február 26-án intézményünk gyermekvédelmi felelőseként részt vettem az éves jelzőrendszeri 

tanácskozáson, ahol a 2020. évi jelzőrendszeri tevékenységet értékeltük és az aktuális problémákat 

tekintettük át. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé ebben a nevelési évben nem küldtünk jelzőlapot, a 

megbeszélések alapján, ha szükség volt rá, a Családsegítő Szolgálat munkatársai megtették a 

szükséges lépéseket, hogy a fennálló probléma megoldódjon. Havi szinten 6-8 gyermek volt érintett 

a megbeszéléseken, többnyire jól kezelhető problémákkal. Két gyermek esetében fordultak elő 

visszatérő problémák, ezek megoldásához szakember, ill. a védőnők segítségét kértük. Egy 

védelembe vett gyermek esetében a család gyermekeket súlyosan veszélyeztető életvitele miatt 

szóba került a gyermek családból való kiemelése, de a gyermek érdekeit figyelembe véve a család 

kapott még egy esélyt, hogy gyermekük családban maradhasson.  A gyermekkel az óvodában 

gyermekpszichológus is foglalkozott, illetve a Nevelési Tanácsadóban is vizsgálták. A vizsgálat 

eredménye alapján továbbküldték vizsgálatra a Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz.  

Egy tanköteles korú kislány esetében a szülők elmulasztották feladni az Oktatási Hivatalnak az 

óvodában maradáshoz szükséges kérelmet, ezért a gyermeknek sajnos szeptemberben meg kell 

kezdeni tankötelezettségét, annak ellenére, hogy iskola éretlen.  

Az elmúlt évek hatékony gyermekvédelmi intézkedéseinek és a Szolgálattal való hatékony 

együttműködés eredményeképpen 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. A családsegítő szolgálat munkatársának segítségével került sor a 

szociokulturális háttér feltárására, mivel a járványhelyzet miatt ebben a nevelési évben nem 

végeztünk családlátogatásokat. A tapasztalatok rögzítésre kerültek a gyermekek egyéni 

dokumentációjában. A tehetséges gyermekeknek biztosítottuk az egyéni fejlődésükhöz szükséges 

pluszfoglalkozásokat. 
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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. 

A nevelési évben óvodapedagógus jelzésére nem történt szűrés, kötelező szűrés keretében egy 

alkalommal, második félévben két alkalommal történt fejtetvesség szűrés. Májusban sor került a 

gyermekek általános orvosi vizsgálatára. Az ortopédiai felülvizsgálatra javasolt gyermekek esetében 

a tájékoztatót további vizsgálatra átadtuk a szülők részére.    

 

 

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 

Az SNI gyermekek fejlesztését intézményünkben Pappné Lőrincz Adrienn végzi megbízási 

szerződéssel. Ennek dokumentációja a gyermekek egyéni anyagában megtalálható. 
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Logopédiai és SNI-s névsor 

Csoport Gyermek neve Ellátás 

Nyuszi T. M. D. Logopédia,  

 F. T. D. Logopédia, fejlesztés 

 H. L. Logopédia, fejlesztés 

 Cs. H. Logopédia, fejlesztés 

 F. T. SNI Logopédia, gyógypedagógia 

 M. F. Logopédia 

 R. N. E. Logopédia 

 F. V. Logopédia 

 D. K. SNI Logopédia, gyógypedagógia 

Süni Gy. A. Logopédia 

 
A tanévet egy SNI gyermekkel kezdtük meg. Januárban került hozzánk még egy nagycsoportos 

gyermek, aki ADHD miatt igényel különleges bánásmódot és fejlesztést. 

5 gyermek az Oktatási Hivatal engedélyével még egy év óvodai nevelésben részesül. 

A járvány miatt az előző tanévben a szakértői bizottsághoz küldött gyermekek vizsgálata 2020, 

augusztusában, ill. ősszel valósult meg. 5 gyermeknek kértünk új vizsgálatot a 2021/2022-es 

tanévre vonatkozóan. A járási szakértői bizottság egy gyermeket küldött tovább a megyei szakértői 

bizottság elé további vizsgálatra, SNI megállapítása céljából. 

2 SNI gyermek komplex gyógypedagógiai-logopédiai ellátásban, 9 gyerek szakszolgálati logopédiai 

ellátásban, fejlesztésben 3 BTMN-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. 

Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll  

Á. D. Nyuszi 2019.11.14. 2020.02.04. 2020.03.16. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 - 

F V. Nyuszi 2019.11.13. 2020.20.12. 2020.09.03. óvodai fejlesztés 

O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 2020/2021-

es tanév  
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Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll  

LL. Nyuszi 2019.11.13. 2020.03.13. 2020.09.25. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

 - 

K N. Nyuszi 2019.11.14. 2020.02.06. 2020.03.16. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021-22.-

es tanévben 

óvodai fejlesztés 

 - 

Á N Süni 2019.12.12. 2020.08.28. 2020.11.24. óvodai fejlesztés  - 

B P. Süni 2019.12.12. 2020.08.29. 2020.09.25. óvodai fejlesztés  - 

B M 

B 

Süni 2019.12.13. 2020.08.29. 2020.12.15. O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2022.- 

2023.-as tanévben 

 - 

B R 

D 

Süni 2019.12.12.      

B M. Süni 2019.12.12. 2020.08.31. 2020.09.25. óvodai fejlesztés  - 

MA Süni 

 

2019.12.13. 

 

2021.06.09. 

2020.10.16. 2020.11.24. óvodai fejlesztés  - 

        

SzD. Süni 2019.12.12. 2020.07.10. 2020.09.25. BTM fejlesztő 

pedagógus 

20/21-es 

tanévben  

F T 

 

Nyuszi 2019.10.21 2019.12.05. 2020.01.18. SNI, rehabilitációs célú 

foglalk. heti 1 ó. 

gyógypedagógus beisk. előtt 

 

D K 

 

Nyuszi  

 

 

2021.04.27. 

2020.05.27. 

 

 

2021.05.31 

2021.01.04. SNI 

Gyógypedagógia 

2 óra 

logopédia 1 óra 

OH határozat 

Gyógypeda-

logopédus 

 

 

--------- 

F T 

 

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

O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.- 

2 

022.-es tanévben 

fejlesztőped. 2020/21-es 

tanévben 

 

 

 

H L 

 

Nyuszi 2019.10.21. 2019.12.17. 2020.03.16. BTM fejlesztő 

pedagógus 

20/21-es 

tanévben 

beiskolázás 

előtt 

T M  

 

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

Beiskolázás a 2021.- 

2022.-es tanévben 

óvodai fejlesztés 

 - 

Cs H 

 

Nyuszi  2019.12.12.  Tanulási Zavar 

veszélyeztetettség 

BTM 

fejlesztőped. 

logopédus 

2020/21-es 

tanévben 

beiskolázás 

előtt 

 

K N 

B 

Nyuszi 2019.11.12. 2020.02.03. 2020.09.03. óvodai fejlesztés 

O.H. határozat: 

Beiskolázás a 2021.-

2022.-es tanévben 
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Név Csoport 

neve 

Beküldés 

ideje 

Vizsgálat 

ideje 

Vélemény 

érkezés 

dátuma 

Javaslat Szakember Kontroll  

Cs A 

M 

Katica 2019.12.10. 2020.09.29. 2020.10.01. Sajátos nevelési igény 

gyanúja miatt anyaga 

továbbítva BMPSZ-hoz 

  

Sz K. Katica 2019.12.10. 2020.07.10. 2020.09.25. óvodai fejlesztés 

 

 

- - 

O Z 

K 

Süni 2020.01.15. 2020.09.01. 2020.11.24. BTM fejlesztő ped. 2021/2022 

évben 

nem kell 

kérvényezi 

a szülőnek 

az OH-tól 

Cs D Pillangó  2021,05,27. 2021.05.31. SNI  

3 fő 

autizmus-

specifikus 

fejlesztésben 

jártas 

gyógypedagógus 

2 óra 

logopédus 1 óra  

 

LL Süni 2021.06.09.      

FAA Pillangó 2021.06.07.      

FK Pillangó 2021.06.07.      

P L Pillangó 2021.06.07.      

 

3.3  Beszámoló a Tündérkert Tánccsoport éves tevékenységéről 

 

 

A tánccsoport vezetését immáron több éve végezzük együtt Simonics Alajosné óvodavezetővel 

közösen, a magyar és német táncokat megosztva. 

Ebben a nevelési évben kizárólag a nagycsoportosokkal foglalkoztunk. 

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.  

Hétről-hétre örömmel jöttek a gyerekek táncolni, örömteli felszabadult foglalkozások voltak. 

Igyekeztünk úgy összeállítani a táncpróbák anyagát, hogy ismételjünk is, de mindig tanuljunk 

valami új táncos, új mozgást. A próbák végén mindig lehetőség volt zenére szabad mozgásra, 

improvizációra, mely alkalmat adott lazításra, a tehetség kibontakoztatására is. 

Sajnos szereplésekre ebben a nevelési évben a koronavírus járvány miatt nem volt lehetőségünk, 

pedig a gyerekek mindig örömmel mutatják meg tánctudásukat, szívesen szerepelnek. 
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A következő évben a tehetséggondozás keretén belül szeretnénk megvalósítani egy tánc 

tehetségműhelyt. 

 

                                                                                     

 

3.4 Év végi értékelő feljegyzések  a  Katica csoport  

 

2021. május 31-én a csoportlétszám 22 fő. A csoportban a fiúk száma 9 fő, a lányok száma 13 fő. 

Kettő kislány Alsómocsoládról, egy kisfiú Mekényesről, kettő kislány Nagyhajmásról jár a 

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

hivatkozva. 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-, 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. 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. 

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.  

A z 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. 

Néhány jellegzetes mondatot, szófordulatot, meserészletet önállóan ismételnek bábozás közben. A 

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

 

Német nemzetiségi nevelés 

 Német nyelvtudással senki sem rendelkezik. A német nyelvű kezdeményezések célja az volt, hogy 

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. 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. 

 

3.5 Év végi beszámoló  Süni csoport 

Csoportszervezési forma: középső-nagy csoport 

Csoportlétszám alakulása: 2020. szeptemberében 20 fővel kezdtük a tanévet, tavasszal 1 kislány 

csatlakozott hozzánk, aki Mágocsra költözött a családjával. Egyéb változás nem történt, a nevelési 

évet 21 fővel zártuk. Ugyanezzel a létszámmal kezdjük majd a következő tanévet is, mivel egy 

kislány ballagott el a csoportunkból és egy kisfiú maradt még egy évig az óvodában a ballagó 

nagycsoportból, így ő hozzánk kerül majd. 

A csoporttagok életkorának alakulása: Augusztus 31.-ig 5 éves korát 16 fő, 6. életévét pedig 5 fő 

töltötte be. 
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Nemek szerinti megoszlás: fiú – 12 fő, lány – 9 fő. 

Bejáró gyermekek száma: 3 fő Ebből mekényesi 1 fő, nagyhajmási 1 fő, alsómocsoládi 1 fő. 

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 2020/21-es tanévre vonatkozó fejlesztési tervet az egyéni fejlesztési napló 

tartalmazza. 

A DIFER mérés eredményei 

A 21 fős csoport DIFER-index átlaga 56%. Nagyon gyenge eredménye 4 gyermeknek volt (21-

33%) csupán. Egy, vagy több területen kiemelkedő eredményt ért el 9 gyermek. 

 Írásmozg. 

koord. 

% 

Beszéd- 

hang 

hall. 

% 

Relác. 

szókincs 

% 

Elemi 

számolás 

%í 

Követ- 

keztetés 

% 

Összefügg. 

megértés 

% 

Szocialitás 

 

% 

Difer 

index 

% 

Á. 

N. 

42 80 88 91 88 51 44 68 

B. 

P. 

21 47 50 9 0 63 46 33 

B. 

B. 

33 98 92 25 81 94 82 72 

B. 

R. 

Dzs. 

0 0 38 14 0 56 51 23 

B. 

D. 

M. 

8 60 71 50 13 81 55 48 

F. 

R.  

33 80 79 60 22 69 62 58 

Gy. 

A. 

25 97 63 34 91 56 68 62 

H. 

L.  

21 97 75 77 81 94 77 75 

J. R. 17 60 79 54 59 69 64 57 

K. 

M. 

29 80 83 98 100 94 78 74 

K. 

Z. 

42 98 79 75 41 75 68 68 

K. 

R. 

13 63 58 30 44 59 51 45 

L. 

L. 

L. 

13 20 54 10 25 31 65 31 
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M. 

E. 

21 80 83 64 69 41 79 62 

M. 

A. 

8 53 45 16 19 38 54 33 

O. 

Z. 

25 80 71 50 0 50 47 46 

P. 

B.  

17 100 92 81 100 88 79 80 

P. 

Zs. 

33 53 58 34 19 63 57 45 

R. 

A. 

25 80 83 78 91 81 73 73 

Sz. 

D. 

33 73 75 58 31 56 67 56 

K. 

P. 

29 100 83 77 91 88 78 78 

ˉX 25 71 71 52 51 47 65 56 

 

A járványügyi helyzet miatt azt előző tanévi szakszolgálati vizsgálatok 2020. augusztusában és 

őszén történtek meg. Egy gyermeket nem tudtak megvizsgálni, ő májusra kapott új időpontot. Az 

átlagos övezet alatti intelligenciája indokolta, hogy további vizsgálatát a megyei szakértői bizottság 

végezze majd el a sajátos nevelési igény megállapítása céljából. 

Ősszel két gyermek kapott BTMN besorolást. Egy gyermeknek kértem felülvizsgálatot, egynek 

pedig új vizsgálatot a jövő tanévre vonatkozóan a sásdi szakszolgálatnál. Januárban mind az öt 

tanköteles gyermek édesanyja úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha még egy évig óvodában maradna 

a gyermeke, ezért felajánlottam segítségemet az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó kérelmek 

elkészítésében. Hárman éltek is a lehetőséggel, egy anyuka beadta a kérelmet az ügyfélkapun 

keresztül, egy anyuka viszont a sokadik megbeszélt időpontra sem jött el, önállóan sem intézkedett, 

így a hatályos jogszabály szerint az ő gyermeke elballagott a nagycsoportosokkal és ősszel 

megkezdi tanulmányait a helyi általános iskolában. A többiek számára az O.H.engedélyezte a 

további egy óvodai nevelési évet. 

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

házirendről. Beszokása a csoportba teljesen zökkenőmentes volt, első naptól kezdve barátkozik, jól 

érzi magát nálunk. 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén szülői értekezletet nem tarthattunk, így az aktuális hírekről 

és a napi eseményekről a mágocsi szülőket személyesen, a vidékieket írásban, facebook 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. 
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A szobatisztaság a legtöbb gyermek számára már természetes. A tanév során egy kislánynak volt 

szüksége a délutáni alváshoz pelenkára. A pelenkát 2. félévben elhagyta, de időnként még 

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 gyermekorvos éves vizsgálatára idén május végén került sor. Három gyermek esetében javasolt 

ortopédiai vizsgálatot, egy esetben pedig kardiológiai kivizsgálást javasolt szívzörej miatt. A 

védőnő által megírt, névre szóló tájékoztató papírokat az érintett szülőknek haladéktalanul átadtuk. 

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, már csak a szűkebb ruhadarabok fel- levételében segítünk. A 

legtöbb gyermek teljesen önállóan öltözködik. 

Étkezésük önállóan, kanállal, villával történik. A helyes kanáltartásra, arca, keze, ruhája, környezete 

tisztaságára néhány kivétellel mindenki tud vigyázni étkezés közben és képesek már a helyükön 

ülve megvárni az étkezés végét. 2. félévben bevezettük a napos rendszert. A gyerekek két harmada 

ügyesen és szívesen végzi a naposi feladatokat, de akad néhány gyermek, aki kelletlenül, vagy 

nagyon sok segítséggel teszi meg ugyanazt. 

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 gyerekek élvezik és örömmel használják a felújított udvar új játékeszközeit. Környezetünk 

esztétikusabbá is vált a rendkívüli szünetben,a kollégák által készített dekorációk és a szülők által 

hozott, a Föld napja alkalmával, a gyerekekkel együtt beültetett sok virágnak köszönhetően. 

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

ingerszegényebb környezetből jönnek), a harmaduk még beszédhibás.  

A járvány miatt decemberben és március-április hónapban volt két hosszabb szünet óvodánkban. A 

gyerekeket nagyon megviselték a szünetek, azóta sokkal nehezebben alkalmazkodnak az óvoda 

szabályaihoz, az egyéni fejlesztés akadozása miatt a fejlődésben elmaradt gyermekek 

felzárkóztatásának üteme sem kielégítő. 

Német nemzetiségi nevelés 
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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. 

 

3.6 Év végi beszámoló  Nyuszi (nagy) csoport  

 

A Nyuszi csoportban szeptember 1-től oktató, nevelő munkát végez Hucker Zoltánné 

óvodapedagógus,  januártól Taksonyi Inez pedagógiai asszisztens,  és Illés Zoltánné dajka. A 

német nemzetiségi nevelést Simonics Alajosné óvodavezető végzi, a csoportban töltendő 

kötelező óráiban.  

Létszámuk a második félévre: 24 fő. Nemek szerinti megoszlása: 14 fiú és 10 kislány.  

A csoportunkban tavaszra már mindenki tanköteles korúvá vált. 1 kisgyermeknek szülei kértek és 

kaptak felmentést az Oktatási Hivataltól az iskolakezdés alól. 

Vidékről: 4 fő bejárósunk van, akiket iskolabusszal szállítanak az óvodánkba a környező falvakból. 

2 fő Alsómocsoládról és 1 fő Mekényesről jár csoportunkba. 
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A csoport tagjai nagyrészt beiratkozásuk óta a csoportunkba járt, ezért szoros kötelék alakult ki 

köztük.  4 gyermeket kaptunk ismétlő nagycsoportosnak, + 1 kislány és egy kisfiú költözött 

városunkba.  

1 fő kisgyermek halmozottan hátrányos helyzetű, 3 fő hátrányos helyzetű. 

Gyermekvédelmi nyilvántartás szerint védelembe van 5 fő. 

Csoportunkban: 2 SNI (2 fiú) és 3 BTM-es (1 lány, 2 fiú) kisgyermek van, velük fejlesztő 

pedagógus foglalkozott óvodán belül, heti 2x. 

Logopédia fejlesztésben: 9 gyermek részesült heti rendszerességgel. 

Az idei nevelési év sok tekintetben eltért az eddigiektől.  Az oktató- nevelő munkák során 

körültekintőbben kellett eljárnunk a folyamatosan fennálló fertőzésveszély miatt. 

Így a nevelési tervben, éves ütemtervben, munkatervben kitűzött céljainkat, feladatainkat a 

kialakult járványügyi helyzet miatt nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk. 

 

ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 

Nagyon jól megtanulták a csoport szokás-és szabályrendszerét az évek során, és nem csupán saját 

magukra, hanem társaikra is odafigyelnek. Így, ha valaki nem tartja be azokat, figyelmeztetik 

egymást. Az udvariassági formákat sikerült elmélyíteni a gyermekekben. Már majdnem mindenki 

hangosan köszön, amikor megérkezik és akkor is, amikor távozik. A megköszönést, hálát is 

igyekeztünk elmélyíteni bennük, amit leginkább a jó példamutatással, dicsérettel próbáltunk elérni. 

Egyre többen figyelnek egymásra, próbálják segíteni egymást, észreveszik, ha valaki szomorú, vagy 

segítségre szorul. Legtöbben segítenek egymásnak vagy kérik a felnőtt segítségét. Észreveszik, ha 

valaki hiányzik, beszélgetnek róla, örülnek, ha megérkezik. Nálunk már évek óta szokássá vált a 

reggeli „üdvözlő kártya” használta. 

 

 

 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

 

Célunk továbbra is a szűkebb- és tágabb környezet tevékeny felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának alakítása, fejlesztése a természeti-, emberi-, tárgyi világ megértése, 

befogadása, védelme iránt.  
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A különböző tevékenységi körök tervezésénél figyelembe vettük az óvoda programjában szereplő 

hagyományokat, jeles napokat és az évszakok váltakozását, valamint a gyermekek életkori és 

egyéni képességeit, átélt élményeit. 

Törekedtek arra is, hogy a környezet megfigyelése az udvaron kívül is megvalósuljon. 

A séták, kirándulások mind a gyermekek ismereteinek bővítését szolgálták. Mindenhonnan 

élményekkel gazdagon tértek vissza.  

A folyamatos és alkalmi megfigyelések lehetővé tették, hogy a gyermekek maguk fedezzék fel 

környezetüket. Az udvaron és a környezeti séták során megfigyelték az évszakok változását, a 

természet átalakulását, a növények fejlődését, az állatok életét (rovarok, 

A folyamatos és alkalmi megfigyelések lehetővé tették, hogy a gyermekek maguk fedezzék fel 

környezetüket. Az udvaron és a környezeti séták során megfigyelték az évszakok változását, a 

természet átalakulását, a növények fejlődését, az állatok életét (rovarok, madarak). Gyűjtöttek 

faleveleket, válogatták azokat, játszottak a hóban. A különböző témákról sokat beszélgettek, 

képeket nézegettek, felelevenítették az egyéni élményeket, tevékenységbe integrálva valósították 

meg az új ismeretek feldolgozását.  

A téli madárvédelem is kiemelt feladatunk volt. A gyerekek otthonról is hoztak ennivalót a 

madáretetőbe.  

A tanulási folyamat tervezésénél egyre nagyobb szerepet kapott az IKT eszközök alkalmazása: 

laptopon ismeretterjesztő videók, képsorozatok, internetes információk keresése. A 

környezetvédelem, a környezettudatos szemléletformálás évek óta a pedagógiai munkánk szerves 

része. A gyermekek szemléletformálásával a családokra is hatunk.  

Az esztétikus, új óvoda udvarunk szépségének megőrzése, a kialakított szabályok betartását és 

rendszeres odafigyelést igényel mindenki részéről. 

 

ÉRTELMI NEVELÉS 

A sétákon kihasználtunk minden adódó lehetőséget a matematikai fogalmak megtapasztalására a 

szabadban is. Összehasonlítottak, virágokat, leveleket, házakat, köveket színük, formájuk szerint. 

Válogattak, csoportosítottak stb.  

A csoportszoba adta lehetőségeket is kihasználva mennyiségeket hasonlítottak össze, sokat 

számláltak, gyakorolták a sorszámneveket, feladatlapokat oldottak meg.  

Matematika ismeretük bővült, számfogalmuk biztosabb lett. Megismerkedtek a fejlettségüknek, 

koruknak megfelelő matematikai műveletekkel, fogalmakkal. Kiscsoportos, egyéni, nagycsoportos 

formában is tevékenykedtek a gyerekek. 

VERSELÉS, MESÉLÉS 
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Az óvodai élet egészét áthatja a mondókázás, verselés, mesélés. A gyerekek sok olyan mondókát, 

versikét ismernek, amelyekkel kísérhetik a napi tevékenységüket. A gyermekek minden csoportban 

örömmel hallgatják az élő mesét, verset, valamint kialakulóban van az irodalmi érdeklődésük. 

Megbecsülik és érdeklődéssel lapozzák a különböző könyveket. A hagyományos értékeket 

képviselő népmesék mellett egyre több kortárs vers és mese jelenik meg a csoportok éves 

tervezésében.  

Szeretik a felnőttek bábozását, ők maguk is szívesen báboznak, dramatizálnak. A nagyobbak már az 

eszközöket is maguk készítik el.  

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

Célunk a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetésével a gyermek zenei ízlésének, 

esztétikai fogékonyságának fejlesztése, továbbá zenei anyanyelvének megalapozása, zenei 

képességek (ritmus, hallás, éneklés, mozgás) alakítása volt. Zenehallgatási anyagunkban szerepeltek 

komolyzenei művek, relaxációt segítő zenék. Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek zöme csak 

igénytelen zenével találkozik otthon, de szívesen fogadják, és befogadják a komolyzenét az 

óvodában. Csoportunkban van egy nagyon tehetséges gyermek, aki már most kiemelkedik ének-

zenei teljesítményével a többiek közül. 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS ÉS KÉZIMUNKA 

A gyerekeknek az óvodai élet egészében lehetőségük van az ábrázoló tevékenységre, különböző 

alkotások létrehozására.  Csoportunkban biztosítottak a rajzoláshoz, gyurmázáshoz és a 

barkácsoláshoz szükséges eszközök. Nagycsoportosaink közül sokan napi szinten rajzolgatnak, 

színeznek, vágnak, ragasztanak, kreatív tevékenységet folytatnak.  

 

MOZGÁS 

Céljaink megvalósítása érdekében több színtéren (csoportszoba, tornaszoba, udvar, játszótér és a 

természet) minden gyermek számára, az óvodai nevelés minden napján változatos, játékos 

tevékenység végzésére adtunk lehetőséget. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a testmozgásra 

mindig jusson elegendő idő.  

 

 



32 

 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 

A mindennapos nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományok ápolása, jeles napok 

megtartása.  A gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a rendezvényeken.  

A rövidebb nevelési év miatt (a hivatalosan elrendelt rendkívüli szünetek miatt) a tervezett 

programjaink jelentős része sajnos elmaradt./ karácsonyi készülődés, Luca nap, március 15. 

húsvét…/ 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK        

A gyermekek többsége örömmel, és egyre magabiztosabban végzi a munka jellegű teendőket. 

Valamennyi gyermeknél alkalmazzuk a buzdító, megerősítő értékelést, hogy képességeiknek és 

életkoruknak megfelelően végezzék a naposi teendőket. A gyermekek többsége önállóan levetkőzik, 

figyelnek arra, hogy ruháikat elpakolják.  

Figyelnek arra, hogy kabátjaikat, cipőjüket a megfelelő helyre eltegyék. Igényükké vált, hogy 

kifordítva és összehajtogatva rakják el ruháikat, a pizsamát. Szívesen, és egyre többen segítenek, 

ahol szükséges. 

JÁTÉK 

Elfogadták, és többnyire betartják, hogy a játékokkal hol lehet játszani. Egyre jobban figyelnek arra, 

hogy elrakják maguk után a játékeszközöket, a könyveket. Arra még kevésbé ügyelnek, hogy a 

tároló helyek polcain megfelelő legyen a rend.  

Az asztali játékokat általában a helyükre teszik, de a többi játszóhelyen többnyire csak 

figyelmeztetésre, illetve felnőtt segítségével sikerül a rendrakás.  

Alapvetően nyitottak, barátságosak egymás irányába, mégis szinte mindig ugyanazokat a társaikat 

választják a tevékenységekben. 

Játék közben előfordul, hogy vitatkoznak, néha előfordul konfliktus a játékeszközökön. Nagyon 

figyelünk arra, hogy a vitás helyzeteket mindig beszéljék meg egymás között, s lehetőleg 

kölcsönösen jó megoldásra jussanak. 

Az asztali játékokat maguktól is előveszik a gyermekek, vannak kifejezett kedvenceik is. A társas 

játékokat önállóan játsszák, képesek betartatni egymással a szabályokat. A fiúk szinte naponta 

építettek a kis legóval egyre kreatívabb építményeket, előfordult, hogy napokon keresztül 

bővítették, alakították azt.  

A galérián nagyon szeretnek tartózkodni, főleg a kislányok, baráti beszélgetéseket folytatni, 

játékokat kezdeményezni. Egyre gyakrabban verselnek, énekelnek, improvizálnak.  

Az udvari játékok szabályait jól ismerik, és többnyire be is tartják azokat. 
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Dokumentációk: 

A DIFER mérések a tanévben folyamatosan történtek meg. 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  

1. beszédhanghallás: 88% 

2. reláció-szókincs: 75%  

3. összefüggésmegértés:71 %  

3. szocialitás: 71% 

4. elemi számolás: 70 % 

5. következtetés: 50 %.  

6. írásmozgás-koordináció: 34 %  

A DIFER index átlaga: 64,5 % 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. 
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1. 25 97 79 57 50 63 72 63 

2. 25 77 67 60 0 63 78 53 

3. 45 97 79 78 69 75 77 75 

4. - - - - - - - - 

5. 54 42 58 40 0 31 52 40 

6. 17 65 63 67 19 44 55 47 

7. 29 63 45 22 31 69 57 43 

8. 13 97 63 81 9 75 68 58 

9. 75 98 92 100 81 63 78 84 

10. 33 58 75 22 41 63 52 49 

11. 33 97 71 64 41 56 66 61 

12. 42 97 83 88 59 75 82 76 

13. 17 97 92 95 59 63 76 72 

14. 45 98 83 81 0 63 80 64 

15. 29 100 96 84 96 88 96 83 

16. 29 97 75 88 56 75 82 71 

17. 45 97 71 67 50 63 71 66 

18. 4 97 83 67 81 63 71 65 

19. 33 97 75 60 41 69 70 62 

20. 21 97 75 91 91 75 65 73 

21. 29 97 86 64 91 100 77 78 

22. 45 77 67 81 75 61 61 61 

23. 54 97 67 84 59 94 80 76 

24. - - - - - - - - 

átlag 34 88 75 70 50 71 71 64,5 
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Programok: 

Sajnos a járványhelyzet miatt több betervezett program elmaradt vagy online került megrendezésre. 

Októberben részt vettünk az Aradi vértanúk megemlékezés városi ünnepségén. 

November hónapban online rajzfilmvetítésen vettünk részt a Rendezvényház által összeállított 

műsort tekinthették meg a gyermekek, óvodánk ebédlőjében csoportonként. Ebben a hónapban részt 

vettünk még az országos szervezésű mézes napok programjában. 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. 

Sajnos a március 15. megemlékezést, a húsvéti óvodai hagyományainkat nem sikerült az óvodában 

lebonyolítanunk a járvány miatt. Az anyák napja is online módon került megrendezésre. Videón 

keresztül, kis műsorral köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat. 

Május 5.-én felléptünk, kis műsorunkkal az óvoda udvarának ünnepélyes átadóján. 

Bár a megszokott időben, de helyszín és időpont változtatással, a résztvevők számának 

korlátozásával sikerült megtartanunk az óvodai ballagást. Az óvoda szépen felújított, virágos 

udvarán sikerült megvalósítani a búcsúztatást. A ballagó műsorra rendhagyó módon készültünk, a 

járványügyi helyzet ellenére családias, mégis ünnepélyes keretek között tudtak elbúcsúzni a 

gyerekek intézményünktől. 

 

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.  
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3.7  Éves  beszámoló Pillangó csoport  

 

2021. május 31-én a csoportlétszám 20 fő. A csoportban a fiúk száma1 fő, a lányok száma 9 fő. 

Kettő kislány és egy kisfiú Alsómocsoládról, egy kisfiú és egy kislány Mekényesről, egy kisfiú 

Nagyhajmásról jár a csoportunkba. 

6 kisgyermeket, 4 lányt és 2 fiút a bölcsődéből szoktattunk át fokozatosan a csoportunkba. Ők már 

kellő önállósággal rendelkeztek, megszokták a közösséget, könnyen el tudtuk fogadtatni velük a 

csoport, az óvoda szokás- és szabályrendszerét. 

Egy kisfiú és egy kislány nagyon nehezen szokott, be, sokat betegeskedtek. A koronavírus járvány 

súlyosbodásakor a szüleik az óvodavezetőtől engedélyt kértek gyermekük hosszabb távú 

hiányzására. Mivel a kislány tartós beteg, az ő hiányzását házi gyermekorvosa igazolta. 

6 gyermeket szoktattunk be év közben. Egy 2,5 éves kislány nem tudott beilleszkedni a csoportba, 

sokat betegeskedett, hiányzott, ezért két hónap után kiiratkozott az óvodából. 

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-, 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 játék mellet már egyre többször jelenik meg a 

szerepjáték, konstruáló játék csírája. Sokat játszanak a babakonyhában, babaszobában a lányok, de a 

fiúk is Nagyon szeretnek lego duplóval építeni, szabadidős tevékenységben rajzolni, színezni, 

gyurmázni. A járványügyi helyzet miatt csak kevés játékot használhattunk az év során, mivel ezeket 

az előírásoknak megfelelően naponta fertőtleníteni kellett. 

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

érdeklődnek utána.  

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

sikerült megvalósítanunk. A koronavírus járvány miatt sajnos kétszer kellett hosszabb időre bezárni 

az óvodát, decemberben koronavírus fertőzés miatt, márciusban pedig a kormány által elrendelt 
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rendkívüli szünet miatt. Az ezekre az időszakokra tervezett célok és feladatok sajnos nem 

valósulhattak meg. 

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. A nevelési év során, az egyes 

témakörökhöz kapcsolódóan 30 mondókát, 14 verset, 27 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. A z év folyamán 

13 új mesét ismertek meg a gyerekek, melyekből 5-6 mesét többször ismételtünk, ezeket jól 

ismerik, szívesen hallgatják. 

Vannak kedvenc mesék, amiket gyakran kérnek. 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.  

Az óvodai szintű programok ebben a nevelési évben nem kerültek megrendezésre, a témaheteket, 

ünnepeket, hagyományokat csoport szinten szerveztünk és tartottunk meg. 

A gyerekek egyéni fejlesztéseiről: Mivel a járványügyi helyzet miatt nem tudtunk 

családlátogatásokat tenni, ezért az „Anamnézis adatlapokat” a szülő a beszoktatás első napján 

töltötték, ki., 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 
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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 szintén a járványhelyzet miatt nem 

személyes, hanem telefonos fogadóóra keretében tájékoztattuk. A nevelési évben nem tartottunk 

szülői értekezletet,a járványhelyzet miatt. A fontosabb információkat, óvodai programokról 

tájékoztatást a csoport és az óvoda facebook oldalán osztottuk meg a szülőkkel, az óvoda 

házirendjéről, az óvodai életet érintő aktuális kérdésekről is itt kaptak tájékoztatást. 

Ebben a nevelési évben év három gyereket küldtünk Nevelési Tanácsadóba. Az ő vizsgálatuk a 

következő nevelési évben fog megtörténni. 

 

 

3.8.  Intézményi önértékelés éves felülvizsgálata 

 

 

2020-2021. NEVELÉSI ÉV 

Vizsgálatot végzők: Simonics Alajosné, Strasszer Zoltánné,  

S

z 

Elvárás/vizsgált 

terület 

Megvalósu

lt 

Nem 

valósul

t 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 

megvalósulásba

n 

 

2. 

A nevelési év végi 

beszámoló 

megállapításai 

alapján történik a 

következő nevelési év 

tervezése. 

 

x 

 munkaterv 2021-22 COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulásba

n 

 

 

3. 

Az intézményben a 

gyermeki fejlődést 

folyamatosan követik, a 

gyermeki fejlődést 

dokumentálják, 

elemzik, és az egyes 

évek értékelési 

x  gyermekek egyéni fejlesztési 

dokumentációja, 

csoportnapló bejegyzések 

(csoportprofil, nevelési terv) 

DIFER mérés 

eredményeinek nyomon 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulásba

n 
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eredményeit 

összekapcsolják, 

szükség esetén 

fejlesztési tervet 

készítenek.  

követése  

 

 

4. 

Az óvodapedagógusok 

a gyermekek 

eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan 

visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjé

nek és az életkornak, 

fejlettségi szintnek 

megfelelő formában a 

gyermeknek. 

x  Egyéni fejlesztési napló: 

ogadóóra,nyílt nap,  

napi 

munkafolyamatokban:gyerm

eki önreflexió, 

óvodapedagógus értékelése 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulásba

n 

 

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 

megvalósulásba

n 

 

 

 

 

 

6. 

 

A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt 

vesznek a 

közösségfejlesztésben.  

x  éves munkatervben 

meghatározott programok. A 

Szülői Közösség Éves 

Munkaterve. 

COVID miatti 

eltérés a 

megvalósulásba

n 

Nyilvántartják és 

elemzik az intézményi 

eredményeket: 

   A helyben szokásos 

megfigyelésen, vagy 

más alapon 

megszervezett mérések 

eredményei 

x  Egyéni fejlesztési napló 

(DIFER mérések 

eredményei) 

Csoportnapló (csoportprofil, 

nevelési tervek értékelése, 

tervezése)  

 

    esetleges sport, más 

versenyeredmények: 

országos szint, megyei 

szint, települési szint 

elismerések 

 x   
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    6 éves kor után 

óvodában maradó 

mutatók, 

elégedettségmérés 

eredményei (szülő, 

óvoda-pedagógus, 

pedagógiai munkát 

segítők)  

 x   

    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  óvodapedagógu

s hiány miatt 

munkaközösség

et 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 

 

 

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 

 

 

 Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

x  óvodafenntartó társulás  

határozatai, költségvetési 
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1

1 

pedagógiai program 

megvalósításához 

szükséges 

infrastruktúra meglétét, 

jelzi a hiányokat a 

fenntartó felé. 

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.  BÖLCSŐDEI ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

4.1. ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGEK 

 

A bölcsőde formája: Egycsoportos bölcsődénk a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde többcélú 

intézmény teljesen új építésű része. Az új bölcsődei szárny az óvoda épületéhez csatlakozik, de attól 

teljesen független működésű. A csoport neve Manócska csoport, amely 2019. szeptember 10-én 

nyitotta meg kapuit. A nevelési évet 9 kisgyermekkel kezdtük. A bölcsőde tárgyi feltételei, 

rendelkezésre álló játékkészlete, személyi feltételei teljes mértékben adottak ahhoz, hogy a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény alapján 

intézményünk a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége, vagy egyéb ok miatt 

ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, napközbeni, gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosítsa napos bölcsődei szolgáltatásként. 

A bölcsőde alapvető feladata a korszerű gondozási – nevelési módszerek alkalmazásával a 

gyermekek megfelelő szomatikus és pszichés szükségleteinek kielégítése, egészséges fejlődésük 

elősegítése. 

A Gyvt.42§(5) bekezdése értelmében „a bölcsődei nevelési év szeptember 1-étől a következő év 

augusztus 31-éig tart. 

42/A. § *  (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

b) *  a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, 

törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig 

bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás 

keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-

éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj359id272
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj360id272
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 (4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján 

egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható. 

A 2020-2021-es nevelési évben 2021. 02.16-áig egy fő SNI kisgyermek gondozását, nevelését 

láttuk el.  

 

A bölcsőde munkanapokon 06.30-tól 16.30-ig biztosítottuk a gyermekek nevelését, gondozását. 

Nyitva tartásunk alkalmazkodott a szülők igényeihez és az óvodai napirendhez is. 

 

Felvétel, beiratkozás időpontja: a gyermekek bölcsődei felvétele egész évben a megüresedett 

férőhelyekre folyamatosan történt. Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben 

rögzítésre kerültek és a napi jelentési kötelezettségnek eleget tettünk. Ez alapján részesült 

intézményünk az állami normatív támogatásban. A beiratkozás időpontja a városi honlapon került 

meghirdetésre áprilisban, a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség volt online formában 

történő beiratkozásra is, a gyermek első beszoktatási napján került sor az adminisztrációs feladatok 

pótlására.   

 

4.2. 2020-21 évi működési adatok, kihasználtság 

 

46. § (1) A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, 

gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 

b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy 

gyermek nevelhető, gondozható. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, egy bölcsődei csoportban, ha 

a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, 

b) kettő sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, 

c) három-hat sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, 

gondozható. 

2021.február 16.-áig  1  fő sajátos igényű gyermekünk volt .  
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Kihasználtságunk a következőképpen alakult: 

 

Hónap Beíratott gyermek 

fő 

Kihasználtság a 

beíratott gyermekek 

alapján 

Kihasználtság a 

tényleges jelenlét 

alapján % 

szeptember 9+1 SNI 100 78,18 

október 9+1 SNI 100 96,15 

november 9+1 SNI 100 73.33 

december 8+1SNI 90 74.60 

január 8+1 SNI 90 71,11 

február 10 83 94,00 

március 10 83 58,00 

április 11 92 63,15 

május 11 92 83,63 

június 10 83 85,23 

július 10 83 87,27 

augusztus 10 83 90,83 

 

Korcsoport szerinti megoszlás: 

 

 0-11 hónapos 12-23 hónapos 24-36 hónapos 36 hónaposnál 

idősebb 

2020.12.31  2 6 1 

2021.08.31  1 5 4 

 

A 2020-2021-es nevelési évben férőhelyhiány miatt gyermeket nem kellett elutasítani. A 2,5 évet 

betöltő kisgyermekeket az óvodában dolgozó kisgyermeknevelő kolléga fokozatosan szoktatta át az 

óvodába. Az ellátást ténylegesen igénybe vevők napi létszámát nagyban befolyásolták az adott 

időszakban jelentkező megbetegedések, valamint a járványügyi helyzet aktualitásai.  

 

4.3  Bölcsődei étkezés 

A Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 24/2019.(VII.17.) számú határozatában 

foglaltak szerint a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde a bölcsődei ellátásért térítési díjat - a 

jogszabály szerinti feltételek esetén fizetendő étkeztetési térítési díjon felül –nem állapított meg.  
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A 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet értelmében az étkezési térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként biztosítottuk, és térítési díjat fizetett a 2020. szeptember 1. és 2021.augusztus 31-e 

közötti időszakban a bölcsődei ellátásban részesülő 14 főből az alábbiak szerint: 

 ingyenesen étkezők térítési díjat fizetnek 

 gyermekek 

száma 

nevelési 

év közben 

2021 

augusztus 

31-ei 

állapot 

nevelési év 

közben 

2021. 

augusztus 31-

ei állapot  

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesült 

1 fő 1 fő   

tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket ápolnak 

1 fő 0 fő 

olyan családban él, amelyben 

három vagy több gyermeket 

nevelnek 

  

olyan családban él, amelyben a 

szülő nyilatkozata alapján az egy 

főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át  

9 fő 6 fő 

nevelésbe vették   

Összesen 11 fő 7 fő 3 fő 3 fő 

 

Az étkezési térítési díjak statisztikája a nevelési év közben megszűnt bölcsődei jogviszony és új 

bölcsődei jogviszonyok folyamatos változását tükrözi. Több kisgyermekes édesanya igénybe vette a 

Gyed melletti munkavégzés lehetőségét, amely jelentősen megemelte az egy főre jutó jövedelmet, 

ennek következtében térítési díjat kellett fizetniük. Egyes családok esetében a további kistestvér 

születése adott lehetőséget a térítésmentes étkeztetés igénybe vételére. 

 

4.4   Személyi feltételek 

 

Bölcsődénk személyi feltételei megfelelnek a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 1.sz melléklete által 

meghatározott szakdolgozói létszámminimumnak. 

Betöltött álláshelyek száma:  

2 fő kisgyermeknevelő 

1 fő bölcsődei dajka 
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Fenntartói döntés alapján 1 fő konyhai alkalmazott és havi négy órában, megbízási szerződéssel 

gyermekorvos segíti a kisgyermekek ellátását.  

Egy kisgyermeknevelő szakmai vezetőként heti 2 óra órakedvezménnyel rendelkezik, amely időt a 

szakmai és dokumentációs feladatok elvégzésére, szervezési feladatokra, a szakmai munka 

hatékonyságának emelésére, szakmai, módszertani eljárások kidolgozására fordít. 

A kisgyermeknevelők munkaidő beosztása a nyitvatartási időn belül rugalmas volt, a munkaidő 

kezdés és befejezés a gyermekek ellátásnak és a szülői igényeknek megfelelően váltott 

munkarendben történt.  Különösen a pandémiás helyzetben igazodtak a szülői ügyeleti igényekhez 

alkalmazkodva. 

 

4.5 Továbbképzések 

A Kjt. értelmében az E-H fizetési osztályba sorolt, az Intézmény alaptevékenységének ellátásával 

összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen 

tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a 

munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, két, illetve 

három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. 

A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben kettő, év. Bölcsődénk 

kisgyermeknevelői gyakorlati idővel nem rendelkeztek a bölcsőde indulásakor, így számukra két év 

gyakornoki időt kötöttünk ki. Szakmai segítőként Varga Mónika munkatársat jelöltük ki, aki 5 év 

bölcsődei szakmai gyakorlattal rendelkezik és intézményünkben pedagógiai asszisztensként, 

kisgyermeknevelői végzettséggel dolgozik. Állandó helyettesként dolgozik a bölcsődében a 

kisgyermeknevelők szabadságoltatása illetve hiányzása esetén.  

Kisgyermeknevelőink kötelező, a 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet által előírt továbbképzési 

időszaka 2019.09.01-től 2023.09.01-ig tart. Ezen időszak alatt 60 kreditpont megszerzésére van 

lehetőségük. Kisgyermeknevelőink ebben a nevelési évben alábbi továbbképzéseken vettek részt: 

Péterné Poór Zsuzsanna: 

• A gyermek fejlődésének nyomon követésére kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és 

óvodában - digitális képzés /20 pont/ 

• Montessori a bölcsődében e-learning /24 óra/ 

Lippert Beáta: 

• Montessori a bölcsődében e-learning /24 óra/ 

 

4.6 Tárgyi feltételek 

A bölcsődei gondozás-nevelés célja a gyermek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott 

fejlődésének elősegítése. Új bölcsődeként tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy a 
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kisgyermekeknek az önfeledt játékra, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapozására 

lehetőséget biztosítsunk. Bútoraink modernek, balesetveszély mentesek. A bölcsőde 

melegítőkonyhával rendelkezik, amely a HACCP előírásainak megfelel. Az iskola főzőkonyháján, 

élelmezés vezető által összeállított étlap alapján biztosítjuk a gyermekek számára a négyszeri 

étkezést, figyelembe véve a gyermekek életkorát az ételek összeállításánál. Diétás étkeztetésre 

ebben a nevelési évben nem volt igény.  

A levegőztetés kitűnően megoldott volt a zárt bölcsődei udvaron, a nyári időszakban a párakapu 

felszerelése és működtetése is megtörtént.  A csoportszoba árnyékolása sötétítőfüggönyökkel 

történik, ezért a nyári nagy melegben a csoportszoba nagyon felmelegszik. Fenntartói 

hozzájárulással légkondicionáló berendezés felszerelésére került sor. 

 

 4.7 Bölcsődei nevelési-gondozási feladatok 

 

Kiemelt célunk a gyermekek egészségvédelme, a prevenció, a lehető legoptimálisabb nevelési 

körülmények biztosítása volt. A gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó napirend 

szervezésével biztosítottuk a játéktevékenység, a mozgás, a levegőzés, és a megfelelő táplálkozás 

feltételeit. A napirend kialakításánál törekedtünk arra, hogy a gyermekeknél a várakozási időt 

kiküszöböljük, mert az ugyanabban az időben történő események kiszámíthatóságot nyújtanak a 

gyermeknek, megteremtve ezzel a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét. A napirend 

rugalmasan alkalmazkodott a mindenkori gyermekcsoport életköri összetételétől, fejlettségétől, 

szükségleteitől, a csoportlétszámtól, de befolyásolták az évszakok és az időjárás is. 

Mivel a korai életciklusban a kisgyermekek számára döntő fontosságú a személyes kötődés, a 

valakihez való tartozás szükséglete, ezért különösen nagy gondot fordítottunk ennek kielégítésére, 

fejlesztésére, vagyis a gyermekek közvetlen kapcsolataira, elsődlegesen a kisgyermeknevelő-

gyermek kapcsolatra. Kisgyermeknevelőink az egyéni bánásmód, a gyermeki személyiség 

tiszteletben tartása, a pozitív megerősítés, az önállóságra ösztönzés elvei alapján törekedtek a 

gyermek egészséges fejlődésének segítésére, az érzelmi biztonság megteremtésére, a szocializáció 

fejlesztésére. 

Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segítette a saját kisgyermeknevelő 

rendszer, ahol a kisgyermeknevelő munkaidejében a saját gyermekeit gondozta, velük foglalkozott, 

a társ kisgyermeknevelőhöz tartozó gyermekeket csakis annak távollétében látta el. 
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4.8 A nevelés főbb helyzetei 

Bölcsődénk a mindennapi élet fontos nevelési helyzetein belül kiemelten nyújtotta a nevelési év 

folyamán azokat az élményeket, környezeti ingereket, eszközöket, melyek lehetővé tették a  

gyermekek megismerési,- felfedezési- és alkotásvágyának fejlesztését.  

A tanulás formái: 

 A bölcsődei nevelés, gondozás: a kisgyermekek sajátítsák el azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak a környezet 

változásaihoz, a bölcsődei nevelés segítse a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét, a 

koragyermekkori intervenció szemléletének, módszereinek alkalmazásával minden 

kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson, segíti a szülők 

munkavállalását. 

 A gyermekélelmezés: A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a 

szabályrendszer kialakítását is feladataink közé tartozik. Ízléses tálaló edényekből, jó 

hangulatban folyik az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozás.  

 Pihenés, alvás: idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt 

légkört és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk, a kisgyermeknevelő közvetlen 

jelenlétével. Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott játékot, cumit, 

textíliát megkaphatja. 

 Öltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés, de e 

tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az igényessége is. Az öltözködésnél a 

kisgyermeknevelő szerepe a gyermek önállóságának támogatása, igény szerinti segítség 

nyújtással. A gyermekek saját ruháikban vannak, a csoportszobában váltócipőt használnak.  

 Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése. Érvényesül a folyamatosság, a 

szabadság, az önkéntesség és a választhatóság elve. A nevelőgondozó munkákban arra 

törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység szerves része legyen. A tárgyi 

környezet teljes biztosítása mellett a biztonság, praktikum, az akadálymentesség és az 

esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt. A játék, a mozgás, a szabad levegőn való 

aktív tevékenység biztosítása. 

 Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése: a kisgyermek elsősorban érzelmi lény, 

érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs környezete a család, amelyben 

nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi érzelmi világát. Az 

érzelmek befolyásolhatók, pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyanúgy a negatív 

érzelmek is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a pozitív 
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megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört biztosítsunk, segítsük a 

bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, csökkentését. 

 A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége: ehhez a nagymozgásos 

játéktevékenységek és a mondókák, énekek, versek, mesék mellett az alkotó tevékenységi 

formák használatát is megismertetjük a kisgyermekekkel. (pl: nyomdázás, gyurmázás, 

festés. ragasztás, tépés, gyűrés) 

Bölcsőde rendezvényei az elmúlt nevelési évben 

1. Szülői értekezlet: (2020. augusztus) 

2. „Szüret” a bölcsődében: (2020. szeptember) 

3. Tök Jó Nap, tökfaragás (2020. november) 

4. Mikulás (2020. december) 

5. Farsang (2021. február) 

6. Húsvét (2021. április) 

7. Bölcsődék Napja, gondozás-nevelés nélküli munkanap (2021. április 21.). 

 

 

 

5. Intézményvezetői beszámolók a járványügyi helyzetben 

 

2021.03.08- 2021.03.19 

 

 

A 2021. március 6-án életbe lépő 111/2021.(III.6.) Korm. rendelet miatt 2021. március 6-án és 7-én 

intézményünk óvodapedagógusi felvették a kapcsolatot (telefon, email, facebook csoport) az óvodás 

gyermekek szüleivel, megosztották a kormányrendelet tartalmát és felmérték a kiscsoportos 

ügyeleti igényeket.  A kormányrendeletben megfogalmazott kérés, miszerint csak alapos indokkal 

kérjék az ügyeletet, eredményesnek bizonyult. Az óvodában március 8-12-ig 8 gyermek, március 

16-19-ig 10 gyermek számára biztosítottunk ügyeletet a törvényes képviselők kérelmére.  

Március 8-ától a KIR adatbejelentő rendszerében rögzíteni kell az intézmény óvodásaira vonatkozó 

ügyeleti gyermeklétszámot. Ennek a jelentési kötelezettségnek minden nap eleget teszünk.  

A bölcsődei ellátás igénybevételének felmérése is szükséges volt, mivel 2021. március 7-éig a 

csoport járványügyi megfigyelés alá került. Az igényeket itt is felmértük, március 8-12-ig 3 

gyermek, március 16-án  5, ezt követően pedig 7 kisgyermek volt a bölcsődében. 

Március 8-tól 12-ig sajnos egyetlen bölcsődei dolgozó sem tudta felvenni a munkát (járványügyi 

intézkedés miatt egy kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka, egyéb ok miatt pedig a másik 

kisgyermeknevelő). Ezért ebben az időszakban az állandó helyettes kisgyermeknevelő és állandó 
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helyettes bölcsődei dajka, valamint az intézményvezető látta el a bölcsődei dolgozók helyettesítését. 

Március 16-tól már csak egy kisgyermeknevelő hiányzik. A bölcsődei ellátást a helyettesítések 

révén zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. 

Az óvodában dolgozók foglalkoztatását továbbra is az általános munkajogi szabályok keretei között 

kellett biztosítani. 2021.március 8-án egy rendkívüli alkalmazotti megbeszélésre került sor, ahol 

egyeztettük a kollégákkal a következő hetek munkabeosztását, feladatait. A szabadságok kiadását a 

munkavállalóval a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal közölni kell, azonban az Mt. szerint 

a felek megállapodásukkal eltérhetnek ettől a szabálytól. Egy kolléga esetében került sor így a 

szabadság kiadására 2021. március 8-12-ig. 

Az óvodapedagógus kollégák közül ketten adminisztrációs és dokumentációs feladataikat március 

8-tól 16-ig home office látják el (a gyermekek egyéni fejlesztési terveinek kidolgozása, DIFER 

mérések eredményeinek kiértékelése, ballagási műsor összeállítása, projekt kidolgozás, SNI 

gyermekek és BTMN gyermekek fejlesztési terveinek kidolgozása). Dokumentációs munkájuk 

elvégzéséről naponta szóbeli beszámolót adnak, az időszak végét követően pedig a kész 

dokumentációk, projektek, produktumok jelentik az ellenőrzés (munkavégzés eredményességének)  

tárgyát.  

Az intézményvezető helyettes egyrészt a gyermekmegőrzés feladatának ellátását, csoportja 

adminisztrációs, dokumentációs, dekorációs feladatait, másrészt vezető helyettesi munkájából 

adódó feladatait végzi napi jelenléttel. 

Intézményvezetőként napi jelenléttel végzem vezetői feladataimat, jelentési kötelezettségem 

valamint a gyermekmegőrzés feladatait. 

2021. március 9-én az éves bölcsődei hatósági ellenőrzés népegészségügyi ellenőrzése a 

járványhelyzet miatt elmaradt. A Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály 

ügyintézőjével egyeztetve a helyszíni ellenőrzést felváltotta a teljes eljárásrend online lebonyolítása.  

Az ellenőrzéshez szükséges iratanyagot megküldtem a Hatóságnak. 

Az Állami Számvevőszék 2020 évre vonatkozó adat bekérése  is lezárult március 17-én. 

19/2021.(III.’§.) EMMI határozat alapján jelenleg az óvodai beiratkozással kapcsolatos feladataimat 

végzem.  

Természetesen az óvoda és bölcsőde működésének rugalmas, napi változásokat figyelembe vevő 

szervezési feladatai mind a járványügyi helyzet szem előtt tartásával történnek. 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők és egyéb alkalmazottak (konyhás, takarító) napi 

szinten benn tartózkodnak az intézményben.  

A pedagógiai asszisztensek elsősorban a gyermekfelügyeletben segítenek, valamint a csoportok 

óvodapedagógusainak irányításával a csoportok dekorációs feladatait végzik. 

A dajka nénik elvégezték a csoportszobák, eszközök, játékok, valamint a közös helyiségek teljes 
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fertőtlenítését. A következő napokban udvari játékok tisztítása, mázolása , az udvar dekorációs 

kellékeinek elkészítése és udvarrendezés lesz a feladatuk.  

Napi feladataikat úgy próbálom beosztani, hogy lehetőleg több személy egy helyen ne tartózkodjon. 

Minden kolléga betartja a járványügyi szabályokat, fegyelmezetten és türelmesen élik meg ezt a 

nehéz időszakot.  

 

Mágocs, 2021.03.18. 

2021.03.22- 2021.03.26 

 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is folytatódik a gyermekek kiscsoportos óvodai 

felügyelete. Ebben az időszakban 10 fő volt a napi létszám. A napi kötött foglalkozások kivételével 

minden tevékenység adott volt a gyermekek számára, az ügyeletben lévő kisgyermekek jól érezték 

magukat, nagyon sok vizuális tevékenységet végeztek, sokat tartózkodtak a tornaterembe, szabad 

levegőn. 

A csoportban állandó jelleggel 1 óvodapedagógus kolléga és két pedagógiai asszisztens, valamint 1 

dajka dolgozott.  

A szabadságok kiadását a munkavállalóval a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal közölni 

kell, azonban az Mt. szerint a felek megállapodásukkal eltérhetnek ettől a szabálytól. Egy kolléga 

esetében került sor így a szabadság kiadására 2021. március 8-12-ig, akinek a szabadságolása 

továbbra is folytatódik. Ő jelezte, hogy inkább a nyári időszakban szeretné a munkát felvenni, a 

családban tartósan betegre való tekintettel, jelenlegi járványhelyzet miatt. Az óvodai takarító 

alkalmazott az elmúlt héten táppénzen volt.  Az óvodában home office senki nem dolgozik, 

mindenki az intézményben kapott feladatot. 

A kollégák és pedagógiai munkát segítők a héten az udvar dekorációs kellékeit kezdték el készíteni. 

Tervünk a következő héten az udvar rendbe tétele, festése, javítása. A Városgazdálkodási Kft. 

segítségével a korábban felszedett gumitéglákból szeretnénk egy játszósarkot kialakítani, ős a jövő 

héten kezdik el a munkát. Színessé és hangulatossá szeretnénk varázsolni az óvodaudvart. A 

bölcsődei alsó udvar egy részén is kialakítunk egy kis játszóteret, a következő hetekben ezeken 

fogunk dolgozni.  

A fertőtlenítési munkákat mindenhol befejeztük. A dajka nénik és pedagógiai asszisztensek 

elkészítettek egy komplett húsvéti dekorációt, amelyet minden évben az óvodai folyosó díszítésére 

fogunk használni. 

Intézményvezetőként napi jelenléttel végzem vezetői feladataimat, jelentési kötelezettségem, 

szervezési és gyakorlati módon is segítem kollégáimat az udvari munkákban. 
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Természetesen az óvoda és bölcsőde működésének rugalmas, napi változásokat figyelembe vevő 

szervezési feladatai mind a járványügyi helyzet szem előtt tartásával történnek. 

A bölcsődében egy kisgyermeknevelő még mindig táppénzen van, az ő helyettesítését szakszerűen 

meg tudjuk oldani. A bölcsődében az előző héthez képest emelkedett a létszám. 7 kisgyermek volt a 

bölcsődés csoportban. 

Az óvodai beiratkozás időpontját és a beiratkozás módját a rendeleteknek megfelelően közzé tettük. 

Napi feladataikat úgy próbálom beosztani, hogy lehetőleg több személy egy helyen ne tartózkodjon. 

Minden kolléga betartja a járványügyi szabályokat, fegyelmezetten és türelmesen élik meg ezt a 

nehéz időszakot.  

Mágocs, 2021.03.26. 

 

2021.04.08- 2021.04.16 

 

 

A járványügyi helyzetben az óvodában  továbbra is biztosítottuk a kiscsoportos 

gyermekfelügyeletet. Az előző hetekben állandósult 10 fős létszám 15 főre emelkedett az időszak 

végére. Napi jelentési kötelezettségünket teljesítettük az Oktatási Hivatal felé. 

Továbbra is - az egy szabadságon lévő óvodapedagógus kivételével- minden óvodapedagógus az 

intézményben dolgozott. Elsősorban gyermekfelügyeletet láttak el és irányították az óvodaudvarok 

rendbe tételét. 

Közel egy hetet vett igénybe a TOP-1.-4.-1-15-BA1-2016-00005 (bölcsőde kialakítása) pályázat 

online leltározása, ahol minden bölcsődei eszközről, felszerelésről, játék készletről fényképes leltárt 

kellett készíteni.  

A pedagógiai asszisztensek, dajka nénik az óvodai udvar díszítésében segítettek sokat. A hátsó 

udvaron egy kis játszóudvart, az egyik raktárhelyiségből egy kis játszószobát alakítottunk ki, ahol 

felváltva tartózkodhat egy-egy óvodai csoport. Ezzel az óvodai udvar zsúfoltságát szeretnénk egy 

kicsit kiküszöbölni, a játékteret növelni, a járványügyi helyzetben pedig ez fontos lehet. 

 

A dajka nénik és a takarító utolsó két nap elvégezték az óvoda teljes, ismétlő fertőtlenítését, 

fűnyírást követően rendbe tették az óvoda és bölcsőde teljes területét. A dajka nénik és pedagógiai 

asszisztensek elkészítettek egy komplett tavaszi dekorációt, amelyet minden évben az óvodai 

folyosó díszítésére fogunk használni. 
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A facebook csoportokba az óvó nénik felvették a szülőkkel a kapcsolatot az óvodai nyitással 

kapcsolatban, a szülőktől megkaptuk a visszajelzést, 84 főből 73 kisgyermek kezdi meg az óvodát 

április 19-én.  

Az általános iskola kérésére statisztikát készítettünk az iskolát megkezdő gyermekekről, felvettük a 

kapcsolatot a szülőkkel az iskolai beiratkozás segítése érdekében.   

Április 15-éig kellett a minősítő vizsgára való jelentkeztetéseket megtenni. Intézményünkben az 

előző évben két kolléga jelentkezett Pedagógus II. minősítő eljárásra, ebben a nevelési évben ismét 

egy kollégát jelentkezettem PED II. fokozat elérését célzó minősítő eljárásra. Az ő minősítésére 

2022-ben kerül sor. 

Egy kollégánk 120 órás továbbképzési kötelezettségét teljesíti egy online továbbképzéssel, amely a 

tehetséggondozás területét öleli fel. A pandémiás helyzet megszűntével remélhetőleg a jelenleg 

leállított, személyes jelenlétet igénylő továbbképzéseink is folytatódhatnak majd. 

Természetesen az óvoda és bölcsőde működésének rugalmas, napi változásokat figyelembe vevő 

szervezési feladatai mind a járványügyi helyzet szem előtt tartásával történnek. 

Bölcsődénk teljes nyitva tartással működik, egy új  kisgyermeket vettünk fel, így a bölcsődei 

létszám jelenleg 11 fő. Egy szülő jelezte, hogy az óvoda nyitását követően bölcsődébe is hozná a 

legkisebb gyermekét. A kisgyermek felvételével a bölcsőde teljes kihasználtsággal működik ismét. 

A bölcsődében egy kisgyermeknevelő sajnos megint beteg, várhatóan 19-én sem tudja felvenni a 

munkát. az ő helyettesítését szakszerűen meg tudjuk oldani. A bölcsődei csoportba jelen 

járványügyi helyzetben 8 állandó bölcsődés gyermek volt. 

Napi feladataikat kollégáim lelkesen és lelkiismeretesen végzik, a járványügyi szabályokat 

mindenki fegyelmezetten betartja.   

Mágocs, 2021.04.15. 
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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 az éves beszámoló tartalmát megismerte, nevelőtestületi 

értekezleten megvitatta és a    .................. .................................................határozattal elfogadta. 

 

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

 

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

                                                                                                             

nevelőtestület képviselője 

Véleményezési jog gyakorlása 

 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölkcsőde szülői munkaközössége (SZK) nevében kijelentem, 

hogy az intézmény éves beszámolójának tartalmát megismertük, véleményeztük, annak 

tartalmával egyetértünk. 

 

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

 

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

                    SZK elnöke 

 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde éves beszámolójában foglaltakkal egyetértünk, azt 

elfogadjuk.  

 

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

 

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

  Fenntartó, működtető képviselője 

 


