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 Mellékletek: 
 
 

• Gyermekvédelmi beszámoló 
• Szülői szervezet beszámoló 
• Környezet és természetvédelmi munkaközösségi beszámoló 
• Pedagógiai munkaközösségi beszámoló 
• Báb és játszóházi munkaközösségi beszámoló 
• Ficánka , vízhez szoktatási beszámoló 
• Tehetséggondozás beszámoló 

 
 
 
Rövidítések: 
 
 
 
PP: Pedagógiai Program 

Nkt: Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

MIP: Minőségirányítási munkacsoport 

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat 

ÖK: Önértékelési kézikönyv 

BECS: Belső önértékelési csoport 

OAP: Óvodai Nevelés Országos Alapprogram 

 
A beszámoló készült: az intézmény 2014-2015. évi éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3§ (1) értelmében, a fenntartói javaslat, vezetői pályázat stratégiai tervei, Pe-
dagógiai Program cél és feladatai, munkaközösség, a minőségügyi támogató, amely a tanév 
folyamán alakult, új neve BECS, tagjait a nevelőtestület választotta meg szervezet munkater-
vei alapján. 
A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél eléréséhez szükséges felada-
tokat. 
A 2014-2015. évi értékelés e szempontok figyelembevételével készült, és a 2015-ben megje-
lent Önértékelési Kézikönyv – Intézményi Önértékelési területeinek figyelembevételével. 
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1. Pedagógiai folyamatok  
1.1. Tervezés  

1.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP, 
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, mun-
kaközösségi tervek elkészítése) 

1.1.1.1. Elvárás Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív do-
kumentumainak koherens kialakítását.  
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény műkö-
dését befolyásoló mérési, demográfiai, munkaerő-piaci és más külső 
mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűj-
tése, feldolgozása.  
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.  
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  
Ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv felülvizsgálatá-
ból, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó 
információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önér-
tékelést követő ötéves intézkedési tervbe.  
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel, a kitűzött célok és megvalósulások a 2014-
2015. évi éves munkaterv fenntartói vélemény és a Pedagógiai Program 
alapján. 
 
A 2014-2015. éves cselekvési tervben megfogalmazottak az éves mun-
katerv 19. oldalán 100 %-ban megvalósultak. A kiemelt feladatainkat az 
éves munkaterv 34-36 oldala tartalmazza, amit az intézmény 100%-osan 
teljesített. A tanév feladatai közé tartozott a  városi szintű rendezvénye-
ken való részvételünk,( autómentes nap, fűszeresek és kézművesek vá-
sára, idősek napja) 100%-osan teljesített. 
 
A fejlesztés irányai: 
 
A következő nevelési évben bevezetésre kerül a pedagógus életpálya 
modell alsó és középső pillére a pedagógus szakmai ellenőrzés (tanfelü-
gyelet) és az önértékelés. Ehhez a következő feladatokat szükségesek 
voltunk megtenni: 
 
 
Idő feladat felelős megjegyzés 
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2015. 

május 

07. 

Nevelőtestület tájé-

koztatása a várható 

feladatokról. BECS 

várható feladatainak 

ismertetése a BECS 

megalakításához 

óvodavezető Megtörtént 

egy PPt bemu-

tatásának se-

gítségével 

2015. 

június 

11. 

Nevelőtestületi érte-

kezleten a BECS 

megalakítása  

óvodavezető  

2015. 

06. hó – 

2015. 

08.31.  

Az önértékelési kézi-

könyv alapján a peda-

gógus, vezető, intéz-

mény külső elvárások 

belső elvárássá alakí-

tása   

BECS vezető 

teamok létreho-

zása team munka 

 

2015. 

06. hó – 

2015. 

08.31. 

Önértékelési program 

elkészítése (5 éves) 

Önértékelési terv el-

készítése (éves) 

Pedagógusokra, szü-

lőkre vonatkozó kér-

dőívek elkészítése 

amennyiben lehetsé-

ges adoptálása 

BECS  

2015. 

08.31.  

Tanévnyitó nevelőtes-

tületi értekezleten a 

külső és belső elvárá-

sok összevetése a cso-

portmunkák megvita-

tása 

BECS   
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2015. 

09. 01 – 

2015. 

12. 31. 

Pedagógusok önérté-

kelésének megkezdése 

az ütemterv alapján 

(50%) (teljesítményér-

tékelés) 

Kérdőívek kitöltése, 

feldolgozása 

 

BECS  

2015. 

második 

félév 

Ismerkedés az OH 

felületével, melyen az 

önértékelési adatokat 

szükséges rögzíteni 

BECS  

2015. 

második 

félév  

PP, SZMSZ, házirend 

módosítása, BECS 

eljárásrend készítése, 

melyekben fellelhető-

ek, konkrétan megfo-

galmazottak az önér-

tékelési területek elvá-

rásai 

intézményvezető, 

BECS, nevelő-

testület 

 

 

1.1.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya  
 
1.1.2.1. Elvárás Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a 
következő nevelési év tervezése.  
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértéke-
lési rendszerhez. 
A beszámolók a Mellékletekben találhatók. 

1.1.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása 
 
1.1.3.1. Elvárás A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott cé-

lok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelennek a pedagó-
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gus tervező munkájában és annak ütemezésében.  
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, 
az esetleges eltérések indokoltak.  
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a 
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.  

1.2. Ellenőrzés  

1.2.1. Az ellenőrzés működtetése az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen 
gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?) 

1.2.1.1 Elvárás Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intéz-
ményben belső ellenőrzést végeztünk. 
Az intézményi ellenőrzés: 

• spontán megfigyeléssel 

• tervezett megfigyeléssel 

• dokumentum ellenőrzéssel végeztünk. 

1.2.1.2 Elvárás Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, mi-
lyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 
 
Spontán megfigyelés: A megfigyelés nem bejelentett, a nap bár-
mely órájában történhet. (megvalósulhatott) 
Célja: 

• Szeptemberi beszoktatás. 

• Csoport szokásainak, szabályainak alakulása. 

• Udvaron a szabad mozgás, játék szervezése. 

A tapasztalatokat közös megbeszélés követi az óvodapedagógu-
sokkal. 
Határidő: novembertől folyamatos 
 
Tervezett megfigyelés: Célja: A kiemelt feladatok megvalósítá-
sának mikéntje, az óvónők, dajkák munkájáról, a csoportokról 
információgyűjtés és ezek eredményeiről. 
Megfigyelési szempontok: 

• Néphagyomány ápolás alkalmazása 

• Egészséges életmód alakítása 

• Egyéni képességfejlesztés, hatékony, eredményes diffe-
renciálás 

Készítette. Károlyi Zsigmondné 
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Megfigyelési szempontok a technikai dolgozók munkájához: 
• Munkaköri leírásának megfelelően végzik-e munkájukat? 

• Hogyan segíti a csoportban az óvónő munkáját? 

• Milyen a kapcsolata a gyermekekkel, illetve az óvónővel? 

Az értékelés eszköze: 
• Kérdőív 

• A megfigyelés tapasztalatainak megbeszélése 

• A látogatás tapasztalatainak rögzítése 

Dokumentum ellenőrzés: A csoportban használt dokumentumok 
ellenőrzése, azok pontos határidőre való vezetése. 
Eszköze: 

• Kérdőív 

• Beszélgetés 

A tervezett ellenőrzés: 2014. november 11-től folyamatos 
Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettes 
 
A tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése megtörtént. A 
következő dokumentumok módosítására került sor a tanév elején: 

• óvodai csoportnapló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 91 §.  
• felvételi és mulasztási napló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rende-

let 90 §. 
• gyermek anamnézis 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 63 §. 

(1) 
 

A módosítások miatt az ellenőrzés során fokozottan kell fi-
gyelni a pontos dokumentumvezetésre. 

Az egyéb óvodatitkár által vezetett óvodai dokumentumok el-
lenőrzése is megtörtént (gyermeklétszám, étkezések száma, KIR 
adatbázis). 

Eredmény: A pedagógusok és az óvodatitkár is körültekintően 
vezették a módosított dokumentumokat. A KIR-ben lévő pedagó-
gus adatok pontos rögzítése is nélkülözhetetlen. 
 
 
A dajkai tisztasági ellenőrzés is megtörtént, amely rögzítésre ke-
rült a dajkai minősítő rendszerben. 
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Az intézmény a 2014-2015-ös nevelési évben egy külső elle-
nőrzésen esett át. 
 
1. A Békés megyei Magyar Államkincstártól: hozzájárulások, 
támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozott-
ságának vizsgálata. 
2014. december 02-án a Békés Megyei Kormányhivatal és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiak-
ban: Nkt.) 79 § (2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 38 § e) pontja alapján hivatalból hatósági ellenőrzési 
eljárást indított a Füzesgyarmati „Lurkófalva”Óvoda köznevelési 
intézményre vonatkozóan. 
A hatósági ellenőrzés tárgyköre: hozzájárulások, támogatások 
elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizs-
gálata. 

• A hatósági ellenőrzés a 2014/2015. nevelési évre terjed ki. 
• Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás és 

egyéb tájékoztatás kérése. 
 
 
 
Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült.  
 
 
 

1.2.1.4 Elvárás A gyermekek fejlődési szintjeit, eredményeit az intézmény fo-
lyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. 
Minden nevelési év novemberében és májusában mérjük a Fejlő-
dés várható jellemzői dokumentum alapján a gyermekek fejlett-
ségi szintjét. 
Megfigyelhető, hogy az eredményekben évről évre javulás kö-
vetkezett be az előző évhez képest, ami a pedagógusok hatékony 
szakmai munkáját tükrözi. 

1.3. Értékelés  

1.3.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok 
szakmai munkájának értékelése.) 

 
1.3.1.1 Elvárás Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven 

történik.  
Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézményi munkacso-
portot szerveztünk.  
Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a ne-
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velési-oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével össze-
függő erősségeket, fejleszthető területeket.  
Az önértékelési folyamatban felhasználjuk a munkatársak, szü-
lők, és a külső partnerek (fenntartó és más partnerek) elégedett-
ségméréseinek eredményeit.  
Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket 
elemzi és értékelik.  
A pedagógiai munkaközösség éves munkatervében teljesítmény 
értékelés terültén két célt fogalmazódott meg: 
1. Az intézményvezető értékelése. 
2. Az óvodatitkár teljesítményértékelése. 

 
Minőségfejlesztés területén: 
- Kerekasztal beszélgetés a fenntartó képviselőivel. 
- Találkozó az I-II. osztályban tanító pedagógusokkal részére. 
A minősítésről szóló beszámoló a mellékletben található. 
 
 

1.4.2.  A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 
gyakorlatban  

1.4.2.1 Elvárás Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek 
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési 
rendszer működik.  
Az intézmény saját maga készített kérdőíves értékelést a követ-
kező területekre: 
 egészséges életmód testi képességek, játék, verbális képességek 
kommunikáció,anyanyelv,értelmi képességek,érzelmi nevelés és 
szocializáció,emberábrázolás( értékelése a goodenough skála 
alapján) illetve Differ mérés, amit minden év novemberében és 
májusában mérjük. Értékeljük az iskolába menő gyermekek tudá-
sát, a kapott eredményeket pedig összehasonlítjuk az előző évi 
értékekkel. 
Egyéni fejlődés megvalósulása, a fejlődési napló alkalmas a fej-
lődési folyamat követésére, a lemaradások, eredmények, egyén-
nek szóló feladatok meghatározása. A Pedagógiai Programnak és 
az egyéni tervnek megfelelően történik az egyénre szabott értéke-
lés, amely a fejlesztési terveken nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan vissza-
csatolnak a szülőknek szülői értekezlet, illetve fogadóóra formá-
jában az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelően. 
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1.4. Korrekció  

1.4.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe  
1.4.1.1 Elvárás Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése 

során a nevelési évben elvégzett ellenőrzések alapján a feltárt 
információkat, eredményeket beépítjük a fejlesztésbe. 

1.5.2. A mérési, értékelési eredmények  (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, 
pedagógus- értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.) 

1.5.2.1 Elvárás Két évente a pedagógusoknak megtörténik az önértékelése és a 
helyben szokásos formában rögzített mérési eredmények elemzé-
se, a tanulságok levonása, a fejlesztések meghatározása. Ezt kö-
vetően az intézmény mérési-értékelési eredmények függvényében 
szükség esetén korrekciót végez. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló in-
formációk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátá-
sára, illetve a sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztésére. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek segítő belső ötle-
tek, egyéni erősségek és külső erőforrások. 
Intézményünkben egy SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek 
fejlesztésére négy órában gyógypedagógus-logopédust alkalma-
zunk megbízási szerződéssel.  
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
2.1. Személyiségfejlesztés  

2.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok 
megvalósítása  

2.1.1.1 Elvárás Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. Az 
intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási 
folyamat során a személyiség és közösségfejlesztés kereteinek 
biztosítása. 
Óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. 
Az óvodai nevelésnek mércéje a gyermekek gondozottsága, a 
stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti 
igény kialakítása. Különösen fontosnak tartjuk ezt a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében. Egyéni képességfejlesz-
tés formája a pedagógiai programunk alapján: 

• Meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gye-
rekeknek. 

• A megismerő képesség fejlesztése természetes közegben 
szerzett tapasztalatokra épül. 

Készítette. Károlyi Zsigmondné 
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• A fejlesztendő képességnek megfelelő tevékenységet 
gyakoroltatunk. 

• A gyakoroltatás hosszan tartó, folyamatos, egymásra épül, 
fokozatosan nehezedik és játékos. 

• Pontosan tudjuk milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, 
magatartási jellemzőkkel rendelkezik a gyermek, mely te-
rületeken fejlettebb, hol vannak lemaradásai, azaz milyen 
a képességszintje. 

• Minden gyermek egyéni ütemében haladhat, önállóan te-
vékenykedhet. 

• A feladat önálló gondolkodásra késztet, nemcsak analóg 
megoldásra. 

• Önként, önkéntesen, aktívan vesznek részt a folyamatban, 
mert a fejlődés gyorsabb, eredményesebb, ha egybeesik a 
gyermek tevékenységvágyával. 

• Belső indítékra (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy) épü-
lő motiváció készteti a tevékenységre, pozitív viszony 
alakul ki a gyermekben a tevékenységek iránt. 

Intézményünkben nemcsak felzárkóztatás, hanem tehetséggondo-
zás is folyik. Két tehetséggondozó műhely működik: - kézműves 
tevékenységeket fejlesztő, illetve mozgásfejlesztés. A közösség-
fejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyere-
kek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban tör-
ténik meg. 
Közösségfejlesztő hagyományaink: 

• Ősz téma hét. Kontyos kendős ősz anyó… 
• Advent 
• Karácsonyi játszóház 
• Farsangi mulatság 
• Egészséghét (Ovitamin - hét) 
• Húsvéti játszóház 
• Gyermeknap 
• Születésnapok, névnapok 
• Zöld Föld hete 

Ezeken a hagyományainkon, közösségi programjainkon a szülők 
is részt vesznek igen nagy számmal. Különböző feladatokat is 
felvállalnak az SZM szülők. 

2.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítá-
sa 

2.1.2.1 Elvárás Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és 
gyakorlata a pedagógiai programban és a munkatervben szerepel.  
A téma megjelenik a tervezésben és a tevékenységekben, nyo-
mon követhető a gyermeki dokumentumokban.  
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Legfontosabb céljaink: 
• Az egészséges életvitel igényének alapozása. 

• Egészséges táplálkozási szokások és kulturált étkezési 
magatartás kialakítása. 

• Egészséges, edzett gyermekek nevelése. 

• Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

• A környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természe-
tes és mesterséges környezet óvására való készség kiala-
kítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcso-
lódó szokások, környezettudatos magatartás alapozása. 

A nevelés tartalma: 
• Az óvodába lépés után folyamatos mérésekkel (megfigye-

léssel) tárjuk fel az egyéni sajátosságokat. Igyekszünk a 
lehető legrövidebb időn belül megismerni a gyermekeket. 

• Ezt az időszakot az ölbeliség jellemzi. Ekkor ismerkedik 
meg a gyermek a csoportjával, más csoportokkal, az óvo-
da dolgozóival, az óvoda egyéb helységeivel. 

• Az egészséges életmód egységes kialakítását az óvodai 
szokás-, szabályrendszer és a családok szokás-, szabály-
rendszerének összhangjával biztosítjuk. Az óvodai életre 
való ráhangolás igazodik a család igényeihez, a gyermek 
reakcióihoz. Az egyéni igényeket, otthonról hozott szoká-
sokat figyelemmel kísérjük, megértő, elfogadó magatartá-
sunkkal segítjük – a közösséghez történő alkalmazkodás 
keretein belül. 

2.1.3. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata 
2.1.3.1 Elvárás A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendel-

keznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák 
azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.  
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal 
rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.  
Az intézmény gyermekvédelmi jelző rendszert működtet. 
Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez csoporton be-
lül.  
Integrációs nevelési módszerekkel fejleszt, és ezt be is vezeti.  
Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. 

Készítette. Károlyi Zsigmondné 
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2.1.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulás, az ismeretszerzés, a képességfejlesztés 

intézményi gyakorlata 
2.1.5.1 Elvárás Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai 

programjával összhangban történik a nevelési-tanulási módsze-
rek, eljárások kiválasztása, kidolgozása.  
Tevékenységre irányuló eljárások, módszerek: 

• A tanulást kötetlen tanulási folyamatnak nevezzük, ami 
annyit jelent, hogy a gyerek számára a részvétel önkéntes, 
az óvónő, pedig a megfelelő időben megteremti a tanulás 
feltételeit, nem minden kihívó jelleget mellőzve, szerve-
ző, előkészítő munkát végez. 

• Az egyetlen kötelezően szervezett foglalkozás a mozgás. 
Ez esetben a hagyományos elnevezés is használható. A 
kötelezőség a megoldandó feladatokból ered. 

• A külső motiváció ritka, de megjelenik, ha szükségessé 
válik. Ez elsősorban a tanulás megkezdésére irányuljon.  

• A külső késztetés helyét fokozatosan átveszi a belső mo-
tiválás, melyet kivált az érdekes, vonzó szabad játékra 
épülő tanulás, felkeltve a gyermek kíváncsiságát, tevé-
kenység és tudásvágyát, a szabályjáték sikeres, eredmé-
nyes megoldási vágyát, a játék, a tanulás örömét. 

• A tanulásban az egyénnek tervezett játék, játékos feladat 
erőfeszítés árán, de eredményesen megoldható. 

• A feladat végzése közben szükség szerinti segítséget kap 
a gyermek, az óvónő figyelemmel kíséri külön- külön 
minden gyermek tevékenységét, és észreveszi a megaka-
dást, meghagyva neki a hibázás, tévedés, próbálkozást, 
önkorrigálás jogát. Az óvónői segítség ne a gyerek helyet-
ti feladatmegoldást, hanem közös gondolkodást eredmé-
nyezzen, így erőfeszítés árán jut sikerhez a gyermek, 
megtanul kitartóan dolgozni, a nehézségek nem meghátrá-
lásra, hanem újra és újra próbálkozásra ösztönzik. 

• Az óvónő értékelése ösztönző, mindig reális, ne elítélő, 
elmarasztaló, megbélyegző, megszégyenítő legyen. A po-
zitívumokra építve, bízva a gyermekben, kifejezi azt a hi-
tét, meggyőződését, hogy a gyermek képes az eredményes 
munkára. 

• Értékelésében arra fektet hangsúlyt, ami jó, a hibák kijaví-
tására lehetőséget ad. 

• Kialakul olyan tanulási légkör, melyben feloldódnak a 
szorongások, természetes a gyermek megnyilatkozása, 
amelyet szeretet, egymás elfogadása, emocionális bizton-
ság jellemez. 

• A gyerekek megtanulnak önállóan dolgozni – kialakul a 
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szükséges önfegyelem-, betartják a tevékenységekhez 
kapcsolódó szabály- és szokásrendszert. 

• Óvatosan, szabályosan használják az eszközöket, eszköz-
használatuk biztos. 

• Az óvónő és a gyerekek között oldott, de a tevékenységre 
koncentráló interaktív, kommunikatív viszony alakul ki. 

 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési 
igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak.  

2.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 
értékelése a gyakorlatban 

2.1.6.1 Elvárás Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a tör-
vényi előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak 
alapján egyedi és fejlesztésközpontú.  
Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban meghatáro-
zottak szerint – számon kéri a gyermeki fejlődési ütemét, telje-
sítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon követését 
is. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az értékelést a 
szakvélemény előírásainak megfelelően végzik. 

 

2.2. Közösségfejlesztés  

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 
2.2.1.1 Elvárás A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő kö-

zösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény.  
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megva-
lósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi ha-
gyományok ápolására, valamint a városi szintű rendezvények 
szervezeti kultúrájára. 
A rendezvények betanítása, levezetése, dekorálása nagyon jól 
összekovácsolja gyermekeket-pedagógusokat, gyermekeket-
gyermekekkel, gyermekeket-dajkákkal, a kapcsolat ez által har-
monikus. 
Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát 
segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcse-
réről és együttműködésről.  

2.3. Személyiségfejlesztés  

2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek  
2.3.1.1 Elvárás Óvodánk-elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén-

folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. 
Ennek érdekében: 

• Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, 
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a családokkal. 
• Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk éle-

téről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet meg-
ismerhessenek a szülők, valamint Füzesgyarmat érdeklő-
dő polgárai. 

• A közösségi nevelés célja, hogy a gyermek találja meg a 
helyét a közösségben, társas kapcsolatai alakuljanak, mé-
lyüljenek. Igényelje a társakkal, a csoporttal való együtt-
működést, de egyedül is tevékenykedhessen, ha szeretne. 
Célunk a gyermekek kooperációs képességének fejleszté-
se. 

             

3. Eredmények  

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szü-
lő, pedagógus)  

3.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a neve-
lés eredményessége.  
Az intézmény partnereinek bevonásával történik: (szülők, gyere-
kek, iskola, fenntartó) 
Összesen 105 szülő vett részt. A kérdőívek időben lettek kioszt-
va, a partneri mérés szabályainak megfelelően történt. 
Az óvodában folyó tevékenységek a szülőknél 4,68-as átlag 
eredményt ért el. Ez az érték elégedettséget mutat. 
Legfontosabbnak tartják a következőket: 
1. Az óvoda működési feltételei. 4,67 
2. Kapcsolatrendszerek. 
3.Kapcsolatrendszerek image:    
óvoda- szülő 

4,6 
4.78 

  
A gyerekek mérési rendje: 
Minden csoport az eljárásnak megfelelően teljesítette. A csopor-
tos összesítők összehasonlítása megtörtént, amelyekből intézmé-
nyi összesítő készült. Szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel. 
Egyes gyerekek, egyes csoportok fejlődésének követési rendje az 
eljárásnak megfelelően történt. 
 
A gyermeki elégedettség vizsgálat: 
A gyermekek elégedettek az udvari játékokkal, ami a legmaga-
sabb százalékot ért el (94%), rajzolás, kézimunka (93%), étke-
zés,testápolás, öltözködés (91%), szabad játék a csoportban, 
mozgás, bibliai történetek(90%), verselés, ének zene gyermek-
tánc(88%). Ezek az értékek, százalékok azt mutatják, hogy a gye-
rekek ezeket a tevékenységeket szívesen végzik. 
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Megkérdeztük a Fenntartó Önkormányzatot is, mivel elégedett és 
mivel nem. A témakörökre kapott átlageredmény: 4,51, melyet az 
alkalmazotti közösség nagyon jónak tart. További elvárásokat 
nem fogalmaztak meg. 
Partnereink közé tartozik még az iskola, az alsó tagozatos tanítók. 
A visszaérkezett kérdőívekből kitűnik, hogy mindennel elégedet-
tek. Átlageredmény 4,48. Elvárásokat ők sem fogalmaztak meg. 

3.2. Az intézmény szervezeti eredményei   
3.2.1.Elvárás Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények 

alakulása a nevelési év folyamán az elvártnak megfelelően ala-
kult. Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség minden 
tagja hozzájárul. 
Az intézmény szervezeti eredményeit elismerik a szülők, az in-
tézmény fenntartója. 
 

3.3. A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 
3.3.1.Elvárás A belső és külső mérési eredményességről az információkat 

megbeszéljük, elemzést végzünk és a szükséges szakmai tanulsá-
gokat levonjuk. A visszacsatolás a nevelőtestület feladata. Ezek a 
külső és belső mérési eredmények elemzését elvégezzük, ami 
meghatározza az intézmény erősségét és fejlesztendő területeit. A 
pedagógusok a fejlesztendő területekre fejlesztési terveket fogal-
maztak meg. 

 

3.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakor-
lata 

3.4.1.Elvárás Az általános iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet 
megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot épí-
tünk és ápolunk, amelyek a következőek: 

• Ősszel vissza hívjuk az elsőosztályos tanulókat. 

• Márciusban és áprilisban az óvodai nyílt napokon a tanító 
nénik is ellátogatnak a csoportokba. 

• Versmondó verseny, és a torna verseny alkalmából zsűri 
tagokként vehetnek részt az óvodapedagógusok az iskolá-
ban. 

• Hívogat az iskola:  a leendő első osztályos tanító nénik el 
hívják a nagycsoportos óvodásokat a szülőkkel együtt az 
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iskolába. 

• Májusban a gyerekek és óvó nénik is részt vettek egy taní-
tási órán az iskolában. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  
4.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenysé-

geik 
4.4.1.Elvárás A munkaközösség a maga elé kitűzött feladatokat, célokat 

megvalósította, a feladatok végrehajtásában minden munkakö-
zösségi tag aktívan részt vett.  

A csoportvezető óvónők elvégezték a gyermekek mérését 
(Fejlődés várható jellemzői), és megtörtént a kétszeri bejegyzés a 
fejlődési naplóba, illetve a kétszeri írásbeli értékelés a gyerekek-
ről. 

Értekezletünkön megbeszéltük a Differ mérés eredményeit, 
csoportonként összehasonlítottuk, megbeszéltük az eredménye-
ket, hol van nagyobb lemaradása, illetve van-e kimagaslóan telje-
sített gyermek (tehetség ígéret). 
Minden területen javulás mutatkozik. 

Tehetséggondozást két területen végeztünk. A mozgásos fog-
lalkozásokat Szijjártóné Megyesi Andrea és Darabosné Bálint 
Mária, míg a kézműves fejlesztést Kovács Sándorné és Kovács 
Pálné végezte. Minden kolléganő kitett magáért ebben az évben, 
alapos munkát végeztek. 

Az év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat tel-
jesíteni és tudása legjavát adni. Igyekeztünk tartalmas nyílt napot 
bemutatni a szülőknek, precízen és naprakészen vezetni a doku-
mentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, felkészíteni a tan-
köteles gyermekeket az iskolára. Vízhez szoktatás megvalósítása 
a nagycsoportosok részére. Az év folyamán próbáltuk biztosítani 
a gyermekek számára a nyugodt, tartalmas játékidőt, megterem-
teni a szabad játék feltételeit, de mindannyian tudjuk, hogy ez 
egyre nehezebb, egyre nagyobb odafigyelést, energiát követel 
tőlünk. 

Több esetben is nekünk kell átvennünk a szülők kötelező fela-
datát, vagyis nekünk kell a gyermekek zömét alapvető szokások-
ra, szabályokra, játszani tanítani, beszélni. 

Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik  nem köny-
nyítik meg a tartalmas, nyugodt játékidő kialakulását, biztosítá-
sát. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt, vagy szerény, vissza-
húzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott lég-
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kört. 
Összességében változatos, programmal teli eredményes évet zárt 
a szakmai közösség.  

4.2. A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata 
4.2.1.Elvárás Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a 

szakmai műhelymunka működik.)  
Ebben a tanévben is két tehetség csoport működött az óvodánk-
ban. A kézműves fejlesztés és a mozgás. A kézműves fejlesztésre 
18 fő a mozgásra 12 fő járt.    Fontosnak tartjuk, hogy mielőbb 
felfedezzük azokat a gyerekeket, akik valamiben kiemelkedően 
teljesítenek. Tanév elején a csoportvezető óvónők javaslatai alap-
ján döntünk, hogy kik vegyenek részt a tehetséggondozó progra-
munkon. Foglalkozásainkon nem csak azt a területet fejlesztjük, 
amiben jól teljesít a gyermek, hanem azt is, amiben esetleg le van 
maradva.  A gyermek egész személyiségét kell fejlesztenünk, 
hisz szép eredményeket csak így érhetünk el.  
A kézműves foglalkozások alkalmával a gyermekek megismer-
kednek a szövés, fonás, stb. technikákkal. A mozgás fejlesztés 
területén cél a harmonikus-összetett mozgás erősítése, mozgás 
kultúra megalapozása. 
A belső tudásmegosztás működtetésében komoly feladatot vállal-
nak a kolléganők:- kompetencia nevelés 
                              - hit életre nevelés 
                             - egészséges életmódra nevelés 
                             - közösségi nevelés, fejlesztés helyi hagyomá-
nyok ápolásával stb. 
       
 

4.3. Az információátadás az intézményi gyakorlata 
4.3.1.Elvárás  Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az informá-

cióáramlás és a kommunikáció. Az intézmény információátadása 
a következő: 

• szóbeli: lehet naponta, hetente vagy kéthetente 
• e-mail formájában 
• értekezletek formájában 
• körlevelek formájában 

Intézményünkben hasonlóan más közoktatási intézményekhez, a 
vezetési szintek pontosan hierarchizáltak. Az információkat, az 
utasításokat (mit, mikor, miért) mindig fentről lefelé közvetítjük, 
viszont az eredmények összegyűjtése, jelentése lentről felfelé 
történik. 
Az Szervezeti és Működési Szabályzatunkban a hierarchiák tisz-
tázottak. Együttműködésünk hatékonyságának alapfeltétele a jó 
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kommunikációs kapcsolat. A belső információs rendszerünk jól 
működik. Az óvónők, dajkák körleveleken keresztül vagy szemé-
lyesen kapják meg tőlem az információkat. Az általános óvodai 
kérdéseket, szakmai egyeztetéseket nevelőtestületi értekezleteken 
vitatjuk meg. 
A dajkák is tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül az őket 
érintő kérdésekről a számukra szervezett és munkatársi értekezle-
teken. 
A szervezeti közösség számára biztosított a munkájukhoz szük-
séges információkhoz és ismeretekhez időben való hozzáférés. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik. 
A szervezeti közösség munkájának értékelésével és elismerésével 
kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljut-
nak. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei  
5.1.1.Elvárás Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés 

irányításával megtörténik a külső partnerek kijelölése.  
Kulcsfontosságú partnereink:  

- Az óvoda és a család 

- Az óvoda és az iskola- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Az óvoda és a fenntartó kapcsolata 

- Az óvoda és a bölcsőde 

- Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolata 

- Az óvoda és a közművelődési intézmények 

- Az óvoda és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intéz-
mények kapcsolata. 

- Az óvoda és az egyházak kapcsolata 

- Az óvoda és a Városétkeztetés 

- Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 

5.2. Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 
5.2.1.Elvárás Az óvoda a város összes intézményével közvetett vagy közvetlen 

kapcsolatban áll. 
- Óvodánk napi kapcsolatban áll a Füzesgyarmat Város Önkor-
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mányzattal: 

- Az intézmények közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság 
tiszteletben tartásával, az alapos és naprakész feladatmegoldá-
sokkal, gyors és hiteles információáramlással érjük el. 

- Az általános iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola át-
menet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú 
kapcsolatot építünk és ápolunk, amelyek a következőek: 

− Ősszel visszalátogatnak a volt óvodások. 
− Márciusban és áprilisban az óvodai nyílt napokon 

a tanító nénik is ellátogatnak a csoportokba. 
− Májusban a gyerekek és óvó nénik is részt vettek 

egy tanítási órán az iskolában. 
− Hívogat az iskola. 

 
- Családsegítő Szolgálattal az óvoda gyermekvédelmi fele-

lősén keresztül tartjuk a kapcsolatot. Fontos feladatunk a 
jelzőrendszer működtetése, és ha valahol a gyermek ve-
szélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról 
értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól 
működik. 

- A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően 
végezte tisztasági vizsgálatát. 

- Az egyház lelkipásztora a hitoktatást az óvodában rend-
szeresen végzi. 10 gyermek jelentkezett református hittan-
ra, a gyermekek Karácsonykor, Anyák napján is szolgál-
tak a templomban. 

 
Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezéseire, és 
mi is keressük a kapcsolatot a város intézményeivel és civil szer-
vezeteivel. 
 
A fejlesztés irányai: 

- Változások nyomon követése 

- Hiteles információkra való törekvés 

- Kapcsolataink ápolása, fenntartása, az értékek őrzése. 

Mindez a minőségfejlesztési munka folyamatos feladata. 

 

5.3. A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 
5.3.1.Elvárás Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 
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tájékoztatási kötelezettségeinek.  
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső part-
ereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biz-
tosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesz-
tik. 

 

5.4. Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, megyei szint). 
5.4.1.Elvárás Óvodapedagógusaink fontos feladatnak tartják, hogy óvodánk – 

eddig hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a 
különféle rendezvényeken: 
-   Idősek napja 
-   Farsang az idősek otthonában. 
-   Európai Mobilitás hetén belül az-     
    Autó mentes napon való részvétel 

- Gyermeknap 
 

6. A pedagógiai munka feltételei  
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében 

6.1.1.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megva-
lósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 
fenntartó felé.  
Az új óvodát a mai napig csodaként éljük meg. Élvezzük a szá-
munkra kialakított terek adta lehetőségeket. Igyekszünk szépen, 
esztétikusan, tisztán tartani, és az egyes helyiségek legoptimáli-
sabb funkcióit megtalálni. 
Ebben az évben sikerült a gyerekek számára kicserélni az evő-
eszközöket, tányérokat (350.000 Ft), hiszen a régiek már igen 
elhasználódtak voltak. A gyerekek az egészséges életmódnak 
megfelelően tudnak belőle táplálkozni. 
Szakmai eszközfejlesztésre, redőnyvásárlásra, 860 000 Ft –ot, 
klímaberendezés vásárlásra két helyiségbe 280 696 Ft,( a többi 
három csoportba a Városgazdálkodási és Int. Üzemeltetési Kft 
vásárolt klímaberendezéseket). Informatikai eszközfejlesztésre 
fordítottunk 451805 Ft-ot, továbbképzésekre 243621 FT-ot. A 
fennmaradó dologi kiadásainkat  szolgáltatásokra,  különféle do-
logi eszközökre fordítottuk. 
Tárgyi eszközök vásárlása előtt mindig kérjük a szakemberek 
segítségét, tanácsát. Igyekszünk hasznosan, ügyesen „jó gazda 
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módjára” bánni a ránk bízott anyagi forrással, megkeressük a 
legolcsóbb, de legjobb megoldásokat. 
 
Igyekszünk intézményünk külső környezetét tavasszal és ősszel 
rendszeresen virágosítani, a gyerekekkel locsoljuk, gondozzuk a 
növényeket. 
 
A fejlesztés irányai: 
 

- Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy baleset-
mentes, biztonságos legyen. 

- Az udvari játékokat folyamatosan bővítjük, a balesetve-
szélyeseket kicseréljük. 
 

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem szempont-
jainak érvényesítése 

6.1.2.1.Elvárás A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében 
rögzített elveket meghatározott szempontok szerint valósították 
meg az óvodapedagógusok. 
A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan 
ellenőrztük.  

6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiség-
fejlesztésének tükrében 

6.1.3.1.Elvárás Az intézmény arra törekszik, hogy a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése megfelelően történjen, és 
ehhez biztosítsa a megfelelő tárgyi eszközöket és megfelelő sze-
mélyi feltételeket. A 2014-2015-ös nevelési évben 1 fő SNI típus 
igazolódott, amit heti négy órában gyógypedagógus-logopédus 
megbízású szerződéssel látott el. 

6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 
6.1.4.1.Elvárás A pedagógusok az intézmény IKT- eszközeit rendszeresen al-

kalmazták a nevelő munkájukban, amivel a tevékenységeket szí-
nesebbé, színvonalasabbá tettük. Az intézményi dokumentációk 
elkészítésében is fontos szerepe van az IKT-s eszközöknek. 
Egyre több óvodapedagógus használja a szülőkkel való kapcso-
lattartásban. 
 
 
 A fejlesztés irányai: 
Az új pedagógus életpályamodell bevezetése miatt a pedagógus 
minősítések alkalmából az intézménynek a következő eszközökre 
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lenne szüksége: projektor + állvány. 

6.2. Szervezeti feltételek  

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai 
6.2.1.1.Elvárás A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 62 § (2) bekezdése köte-

lezően előírja és rendelkezik a pedagógus továbbképzésről. Az 
elkészült 2013-2018-as időszak továbbképzési terve alapján, il-
letve a 2014-2015-ös nevelési év beiskolázási terve alapján való-
sul meg az óvodában a továbbképzés. 
Jelenleg 1fő óvodapedagógusnak kell 2017-re és 1fő óvodapeda-
gógusnak 2018-ra  teljesíteni a 120 órás képzést. A többi óvoda-
pedagógusnak aki nincs mentesítve a továbbképzés alól  a későb-
bi években kell teljesíteni.  
 
Az óvoda intézményvezetője 2014. augusztus 26-án az V. Orszá-
gos Tanévindító Konferencián Budapesten a RAABE Oktatási 
Tanácsadó és Kiadó Kft. által megrendezett előadást hallgathatta 
meg. 
Ősszel két alkalommal két óvodapedagógus ingyenes továbbkép-
zésen vehetett részt a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatónál, Minő-
sítés és Portfólió készítésről hallhattak előadást. 
 
 
Akkreditált pedagógus továbbképzésen a TÁMOP 3.1.15-14-
2014-0001 az intézményvezető vett részt, amelynek címe „In-
tézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a 
Tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kap-
csolódó intézményvezetői feladatok ellátására”. Sikeres elvégzé-
séhez három tesztkérdéses feladatot kellett leadni, amihez 400 
tesztkérdés tartozott, illetve négy dolgozatot kellet beadni. A si-
keres elvégzéshez 75%-ban meg kellett felelni. 
Augusztus 31-én Békéscsabán   „A szakmai tanévnyitó konferen-
cián” az óvodavezető és a helyettes vett részt. 

6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszerek  al-
kalmazása 

6.2.2.1.Elvárás Évről évre fejlesztjük az intézmény szervezeti kultúráját. Én, 
mint intézményvezető személyesen és aktívan részt veszek eb-
ben. Az intézmény szervezeti kultúráját közösen meghozott, el-
fogadott és betartott normák és szabályok jellemzik. Az intézmé-
nyi tervek elkészítése a nevelőtestület és az alkalmazotti közös-
ség, valamint partnereink bevonásával történik. Az intézmény 
alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére magas szin-
tű belső igényesség, hatékonyság jellemző. A pedagógusok to-
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vábbképzéseken szerzett tapasztalataikat megosztják egymással, 
levonják a hasznos következtetéseket, és alkalmazzák azt a napi 
munkájukban. 
 

6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése  
6.2.3.1.Elvárás Hagyományok, népszokások megjelennek az intézmény alapdo-

kumentumaiban és a nevelőmunka részét képezik. Egyszerűbb 
formában, számukra érthető módon ismertetjük meg velük a 
mondókához kapcsolódó népszokásokat. Jeles napokhoz, ünnepi 
alkalmakhoz fűződő népszokások kiválasztásánál meghatározó 
szempont a gyermekek életkori és egyéni fejlettségének figye-
lembevétele. 
2014-2015-ös nevelési évben intézményünkben 100%-ban meg-
valósultak az ünnepek és hagyományok. 
Ünnepeink: 

• Advent 
• Mikulás 
• Anyák napja 
• Gyermeknap 
• Évzáró 

Hagyományaink: 
• Születésnapok, névnapok ünneplése 
• Farsangi mulatság 
• Húsvéti játszóház 
• Egészséghét (ovitamin-hét) 
• Gyermeknap 
• Zöld Föld hete 

Külső partnereink is ismerik és ápolják az intézmény hagyomá-
nyait, nyitottak az új hagyományok teremtésére. 

 

6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A 
munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és mi-
lyen témákban) 

6.2.4.1.Elvárás A szervezeti közösség felelősségének és hatáskörének meghatá-
rozása egyértelmű, az óvodában elért eredményekről rendszere-
sen beszámoltak.  
A munkaközösség-vezetők, tehetséggondozást vezetők, BECS 
vezető félévi gyakorisággal, gyermekvédelmi felelős, illetve ha 
szükséges, akkor gyakrabban írásos beszámolót készített. A fela-
datmegosztást és a szakértelem az egyenletes terhelés alapján 
történt. Ki miért vállal felelősséget az intézmény helyi Szervezeti 
és Működési Szabályzatában van rögzítve. A 2014-2015-ös neve-
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lési évben a fent leírt hatáskör vezetők munkaterveikben megfo-
galmazott célokat 100%-osan elvégezték. További cél ezen 
eredmények szinten tartása.  

6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 
6.2.5.1.Elvárás Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődé-

sük szerint javaslatokkal segítették a fejlesztést.  
Az intézmény pozitívan viszonyult a felmerült ötletekhez, meg-
vizsgálta azok beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba.  
A Füzesgyarmati „Lurkófalva”Óvoda nevelőtestülete és alkalma-
zotti közössége egy értéket őrző, innovációt kereső kollektíva. 
Igyekeznek az innovációt és kreatív gondolkodást felhasználni 
mind az intézményi rendezvények megszervezésénél. Az intéz-
ményvezetés nyitott és lehetőséget teremt az innovációk alkalma-
zására, bemutatására. 

6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak 
6.2.6.1.Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, hogy reális 

képpel rendelkezzen a nevelő munka humánerőforrás szükségle-
téről.  
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelezte a fenntartó számára.  
A 2014-2015-ös nevelési év személyi feltételei: 
Óvodavezető 1 fő 
Óvodapedagógus aktív állományi 
létszáma 

12 fő 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 
Óvodatitkár 1 fő 
Dajka 7 fő 
  
Gyógypedagógus - logopédus      
(heti 4 órában megbízási szerző-
déssel) 

1 fő 

 
Az óvodapedagógusok óvodapedagógiai munkaköri feladataik 
mellett az alábbi feladatokat is ellátják: 

• 1 fő óvodavezető-helyettes 
• 3 fő munkaközösség vezető 
• 1 fő gyermekvédelmi felelős 
• 4 fő tehetségműhely - vezetők 

 
A Nemzeti Köznevelési törvény 62. § (8) „Az óvodapedagógu-
soknak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a 
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, 
a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a 
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nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, 
a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 
segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapeda-
gógus számára.” 
 
Az eseti helyettesítést pedagógus betegsége alkalmából alkalmaz-
tuk. 
 
Személyi létszámgazdálkodásunkat a takarékosság jellemezte. 
Létszámunk az év során a fenntartó által biztosított közcélú dol-
gozókkal is bővült. Nagy segítségünkre voltak az udvaron, vala-
mint a tálalókonyhán dolgozó személyek is. Köszönjük a fenntar-
tónknak, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatnak. 
Törvényi kötelezettség is, de szakmai és biztonsági feladat és 
felelősség kérdése csoportonként a 2 fő pedagógus és az 1 fő daj-
ka. Ez pedig egy 19 fős csoportlétszám esetében elengedhetetlen. 
Igaz, ez nálunk két csoportban nem működött mivel a gyermek-
létszám ezt nem tette lehetővé. 
Az óvoda gyermekfelügyelet szempontjából különleges helyzetű 
intézmény. Itt ugyanis 3-7 éves korú gyerekek soha egyetlen 
percre sem lehetnek egyedül, minden helyzetben biztosítottuk 
kell számukra az óvónőt. 
Ezt már az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja elő is írja: 
„az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel való fog-
lalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja”. 
 
 
Fejlesztés irányai: 

- Az óvodapedagógusok állományi létszámának minimumát 
meg kell tartani. 

 
- Köznevelési törvény továbbra is előírja: 3 csoportonként 1 pe-

dagógiai asszisztenst kell alkalmazni (ez 2 főt jelent intézmé-
nyünkben). 

 

- Intézményünkben 1 sajátos nevelési igényű gyermek mel-
lé gyógypedagógus-logopédus foglalkoztatása heti 4 órá-
ban megbízási szerződéssel. 
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7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi cé-
loknak való megfelelés 

7.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban  
7.1.1.Elvárás Az intézmény a 2013-2014-es nevelési évben felülvizsgálta az 

intézmény Pedagógiai Programját, ami összhangban áll az Óvo-
dai nevelés országos alapprogrammal. 
A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal 
összhangban fogalmazza meg a sajátos nevelési-oktatási feladata-
it, céljait. Ezen feladatok és célok alapján végezte a nevelőtestü-
let a 2014-2015-ös nevelési évben megfogalmazott elvárásokat. 
 
A fejlesztés irányai: 
 

- Pedagógiai Program felülvizsgálata a módosult jogsza-
bályoknak és az Önértékelési Kézikönyvben megfogal-
mazott szempontoknak és elvárásoknak való megfelelte-
tés szerint történt. 

7.2. A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 
operacionalizálása, megvalósítása, intézményi eredmények 

 
7.2.1.Elvárás Az intézmény folyamatosan nyomon követte a pedagógiai prog-

ramjában foglaltak megvalósulását.  
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevé-
kenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és 
más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is került.  
A tervek nyilvánossága biztosított.  
A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intéz-
kedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira 
vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 
eredménymutatók.  
A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az 
eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében tör-
tént, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intéz-
mény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.  
A nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása 
és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal össz-
hangban történt. 
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8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai 
Alapító okirat szerint ellátott feladat  
8.1.adattábla 
adat 

óvo-
dai 
neve-
lésben 
részt-
vevő 
összes 
fő 

ebből a 
többi 
gyermek-
kel együtt 
nevelhető 
sajátos 
nevelési 
igényű 
gyerme-
kek óvo-
dai neve-
lése 
fő 

ebből 
nemze-
tiséghe
z tarto-
zók 
óvodai 
nevelé-
se 
fő 

Alapító 
okirat 
szerinti 
maximá-
lisan 
felvehető 
gyer-
meklétsz
ám 

napi 
nyit
va 
tar-
tás 
tól-
ig 

napi 
nyitva 
tartási 
óra 

Óvo-
dai 
cso-
portok 
száma 

2014. 
10.01. adat  

133 1 - 200 6-
1715 

1115 7 

2013. 
10.01. adat  

130 3 - 200 6-
1715 

1115 7 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 
8.2 adattábla 
Óvodásgyermekek létszám mutatói 2014/2015. nevelési év 

 01.szept 01.okt 31. dec 31. máj 31. aug 
Óvodás gyermekek létszáma 113 133 132 132 132 
Tényleges gyermeklétszám 
alapján meghatározott csoport 
átlaglétszám fő/csoport 

16 19 19 19 19 

SNI-vel felszorzott létszám 114 134 133 133 133 
Étkező gyermekek létszáma 113 133 132 132 132 
Félnapos óvodás 0 0 0 0 0 
Veszélyeztetett gy létszáma 0 0 0 0 0 
Hátrányos helyzetű gy. Lét-
száma: 

16 16 16 16 16 

Ebből halmozottan hátrányos 
helyzetű 

8 8 8 8 8 
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A gyermekek adatai 
8.3. adattábla 
adat 
 

Nem magyar 
állampolgár-
ságú gy lét-
száma 
  

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 
fiúk 
  

lányok 
  

3 
éves 
  

4 
éves 
  

5 
éves 
  

6 
éves 
  

2,5éves 
  

2014. 10.01. adat  0  64 69  43 28 38  23  1 

2013. 10.01. adat 0 64 66 30 40 27 32 1 

Az óvodai csoportok adatai 
8.4 adattábla 

sorsz 

óvodai cso-
port neve 

a cso-
port 
típusa 
(azonos 
életkorú, 
vegyes) 

má-
jus 
31 

augusz-
tus 31 

SNI 
fő 

Nem-
zetiség
i fő 

1. Szivárvány 
csoport 

azonos 19  19  0 0 

2. Pöttyös cso-
port 

azonos 19  19  0 0 

3. Halacska cso-
port 

vegyes 17 17 0 0 

4. Gomba cso-
port 

azonos 19 19 0 0 

5. Pillangó cso-
port 

azonos 19 19 1 0 

6. Törpe csoport azonos 20 20 0 0 

7. Napocska 
csoport 

azonos 20 20 0 0 

Felvételi adatok 
8.5. adattábla 
adat 
 

beiratko-
zott 

elutasított  
gyermekek 

A felvé-
telt nyert 
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gyerme-
kek lét-
száma 
 

létszáma 
 

gyerme-
kek lét-
száma 
 

A.2015/2016. 
nevelési évre 

 52 0 52 

A.2014/2015. 
nevelési évre 

45 0 45 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
8.6. adattábla 
Adat Engedélyezett 

álláshelyek száma 
Óvodai 
csoportban 
foglalkoz-
tatott óvo-
dapedagóg
usok lét-
száma (fő) 
 

Óvodai csoportban 
foglalkoztatott 
felsőfokú végzett-
ségű óvodapeda-
gógusok létszáma 
(fő) 

Engedé-
lyezett 
álláshe-
lyek szá-
ma 

pedagó-
gus 
 

pedagó-
giai 
munkát 
közvet-
lenül 
segítő 

Nő 
 

Férfi 
 

technikai 

2014. 10.01. 
adat  

13 10 12 12   0 

2013. 10.01. 
adat 

15 10 14 14  0 

Intézményvezetés 
8.7. adattábla 
adat Óvodavezetés 

Óvodavezető Óvodavezető 
helyettes 

2014. 10.01. adat  1  1 

2015.08.31. adat  1  1 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
8.8. adattábla 
Adat nevelőmunkát közvet-

lenül segítő 
óvoda-
pszicho-

óvoda-
titkár 

informa-
tikus 

udva-
ros 

konyhás 
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dajka 
 

pedagógiai 
asszisztens 

lógus   

2014. 10.01. adat 
álláshely 

 7 2  0  1 0 0 0 

2013. 10.01. adat 
álláshely 

 7 2  0  1 0 0 0 

 

Készítette. Károlyi Zsigmondné 
32 



Füzesgyarmati”Lurkófalva” Óvoda 
5525 Füzesgyarmat Széchenyi u.8. 
Tel./fax: (66) 491-786 
E-mail cím: lurkofalva@gmail.com 
OM azonosító:201933 

 

  
  
 
 

 

Továbbképzés és pedagógus életpálya 
8.9 adattábla 
Adat Veze-

tői 
szak-
vizs-
gával 
ren-
delkez
ő óvo-
dapeda
góguso
k lét-
száma 

Szak-
vizs-
gával 
ren-
delkez
ők 
lét-
száma 

…. pl 
Tanító 
végzett-
séggel 
rendelke-
zők lét-
száma 

Fejlesztő 
pedagó-
gusi vég-
zettséggel 
rendelke-
zők lét-
száma 

PED I 
sorolt 
pedagó-
gusok 
létszáma 

PED II 
sorolt 
pedagó-
gusok 
létszáma  

Gya-
kornok
ok 
lét-
száma 
 

Mento-
rok 
lét-
száma 

2014. 10.01. 
adat állás-
hely 

1 5 0 0 12 0 1 0 

2013. 10.01. 
adat állás-
hely 

1 6 0 0 15 0 0 0 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 
8.10. adattábla 
adat Minősítő vizsga 

Érintettek 
neve 

A vizsga idő-
pontja 

A vizsga 
eredménye 

Elért fokozat 

2014/2015 nevelési év  0  0  0  0 

 
8.11. adattábla 
adat Minősítő eljárás 

Érintettek 
neve 

Az eljárás 
időpontja 

Eredménye Elért fokozat 

2014/2015 nevelési év  Lázárné 
Molnár Edit 

 2014.11.23  100%  mesterpedagógus 
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A vezetői feladatmegosztás 
8.12. adattábla 
adat Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztások az 

SZMSZ és az éves munkaterv szerint. 
Intézményvezető heti tanóráinak száma  
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 
Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézmény-
egység-vezető, tagintézményvezető-helyettes, 
intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma 
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 
Óvodavezető Óvodavezető 

helyettes 
Tagóvoda-
vezető 

Tagóvoda-
vezető helyettes 

2014. 10.01. adat  10  24  0  0 

 
 

Tanköteles gyermekek ellátása 
8.13. adattábla 
Adat 08.31-ig a 

6. életévét 
betöltők 
létszáma 
 fő 

az óvodai 
szakvéle-
mény alap-
ján a gyer-
mek elérte 
az iskolába 
lépéshez 
szükséges 
fejlettséget, 

 hatodik 
életévét 
augusztus 
31-ig be-
töltő 
gyermek 
óvodai 
nevelés-
ben való 
további 
részvétele 
javasolt 

szakértői 
bizottsági 
vizsgálatot 
kezdemé-
nyez a 
gyermek 
iskolába 
lépéshez 
szükséges 
fejlettség-
ének meg-
állapítása 
céljából 
annak el-
döntésére, 
hogy az 
augusztus 
31-ig a 
hetedik 
életévét 

DIFER 
mérésben 
résztvevők 
létszáma 

DIFER mé-
rés alapján 
elérte az 
iskolába 
lépéshez 
szükséges 
feltételt 
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betöltött 
gyermek 
részesül-
het-e to-
vábbi óvo-
dai neve-
lésben. 

2014/2015. 
nevelési év 

22 1 0 0 22 0 

2013/2014. 
nevelési év 

19 19 0 0 19 0 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma 
8.14. adattábla 
Adat A nyolc 

napon túl 
gyógyuló 
sérüléssel 
járó gyer-
mekbaleset
eket száma 

a fenntartó 
értesítése 
megtörtént 

Súlyos 
gyermek-
baleset 
száma 

gyermek-
balesetet 
követően 
meg tett 
szükséges 
intézkedés. 
 
 

szülői szer-
vezet, kö-
zösség kép-
viselője 
részvételét a 
tanuló- és 
gyermekba-
leset kivizs-
gálásában 
lehetővé 
tette az óvo-
da 

a fenntartó 
értesítése 
megtörtént 

2014/2015. 
nevelési év 

 0  0 0 0 0 0 

2013/2014. 
nevelési év 

0 0 0 0 0 0 
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Értekezletek megvalósulása 
 
Időpont Módja Kiterjedés Téma 
2014. 
08. 27. 

Tervezett neve-
lőtestületi 

teljes nevelőtestület Éves munkaterv és tervek elfogadása, 
aktuális nevelési évkezdési feladatok 

2014. 
09. 23. 

Alaklomszerű 
nevelőtestületi 

teljes nevelőtestület Teljesítményértékelés (veze-
tő,óvodatitkár) 
 Továbbképzés 

2014. 
09. 18. 

alkalomszerű 
nevelőtestületi 

teljes nevelőtestület éves munkaterv részleteinek megbe-
szélése 

2014. 
09. 16 

tervezett szülői intézményvezetés 
Szülői Munkaközös-
ség 

Szülői Szervezet nyitó, alakuló érte-
kezlet 

2014. 
11. 04. 

alkalomszerű 
nevelőtestületi 

teljes nevelőtestület Közelgő események 
fejlődési naplók kiegészítése 
vezetői ellenőrzés a nyolc kulcskom-
petencia szerint 

2014. 
12. 02. 

alkalomszerű 
nevelőtestületi 

teljes nevelőtestület Mikulás napi megbeszélés 
Karácsonyi játszóház 
20/2012 EMMI rendelet 173 § szerint 
program készítés 

2015. 
01. 20. 

tervezett szülői intézményvezetés 
Szülői Munkaközös-
ség 

Téli ünnepkörök értékelése 
Farsang megszervezése 

2015. 
02.11. 

tervezett nevelő-
testületi 

teljes nevelőtestület Féléves értekezlet 

2015. 
02. 11. 

munkaközösségi módszertani munka-
közösség tagjai 

Félévi értékelések 

2015. 
02. 12. 

alkalmazotti 
közösség 

dajkák Tanévi feladatok 
 

2015. 
04. 15. 

munkaközösségi módszertani munka-
közösség tagjai 

Nyílt nap megbeszélése 

2015. 
03. 16. 

nevelőtestületi  szaktanácsadói látogatások megbeszé-
lése, eredmények 
továbbképzések 
Ovitamin-hét megbeszélése 
Húsvéti Játszóház 

2015. 
05. 12. 

nevelőtestületi teljes nevelőtestület Gyermeknap 
Tanévzárók időpontja 
Intézményvezető beszámolója az in-
tézményi önértékelésről 
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2015. 
05. 27. 

tervezett szülői intézményvezetés 
 
Szülői Munkaközös-
ség 

Szülői Szervezet záró értekezlet 

2015. 
06. 11. 

nevelőtestületi teljes nevelőtestület Tanévzáró értekezlet 

 
Intézményünk Pedagógiai Program és az éves munkaterv ütemezései szerint rendezte óvodai 
programjait.. 
 
Eseményeink, hagyományaink: 
 

Szeptember 

Szeptember 1-től 15-ig elkezdődött a régi gyerekek visszaszokatása, és az új gyerekek be-

szokatása és a szabályrendszer kialakítása. A beszokatás ideje alatt óvodánk nyitott a szülők 

számára. 

Szeptember 10-én nevelő testületi nyitó értekezlet. 

2014. szeptember 23-án megtartottuk az első szülői értekezletet.  

Szeptember 20-án megtartottuk a takarítás világnapját, ennek keretén belül az új gyerekek-

nek bemutattuk a MOBIL szelektív szigetünket. Vendégségbe hívtuk az elsőosztályos gyere-

keket a helyi iskolából.  

Szeptember 19-én Európai mobilitás hete-autómentes napon való részvétel. 

Felvettük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó szakembereivel iskola érettségi előszűrő 

vizsgálat céljából. 

Megkezdtük a dokumentumok vezetését, statisztika összeállítását, valamint elkészültek a 

Minőségbiztosítás, Gyermekvédelem, Munkaközösség, a Szülői Munkaközösség, illetve a 

Védőnői munkatervet is. 

 

 

 

Október 

Október 4-án az Állatok Világnapját baromfiudvar látogatásával, diafilmek nézegetésével  

tettük emlékezetessé. 

Próba tűzriadó terv megvalósítása. 
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A csoportokban elkezdődtek a képességfejlesztések, kezdeményezések. Határidőre elké-

szült az októberi statisztika. Naplók, tematikus tervek ellenőrzése megtörtént. 

Október 13-17-ig Kontyos kendős ősz anyó témahét. 

November 

. 

Ebben a hónapban elkezdődtek a gyermekek körében a fejlődés várható jellemzőinek fel-

mérése.  

Vezetői csoport  látogatások megtörténtek, minden kolleganő pontosan végzi a feladatait, 

munkáját. 

 

 

 

December 

December 4-én nagy-nagy várakozással telve vártuk a Télapó érkezését. 

A Téli ünnepkör keretén belül elkezdődtek az adventi gyertyagyújtások: nov.28-án, dec.5-

én, 12-én,18-án. 

Ismét fel  díszítettük az óvoda folyosóját karácsonyi dekorációkkal. 

 
Január 

Januárban szülői értekezletet tartottunk minden csoportban. 

Félévi nevelőtestületi, és munkatársi értekezletet tartottunk. 

. 

Február 

Február 6-27-ig Farsangi mulatságot szerveztünk az óvoda tornatermében, csoportonként. 

Elkezdődtek a civil szervezetekkel a megbeszélések a húsvéti innovációval kapcsolatban. 

a vizes élőhelyek világnapját csoportonként megtartottuk. 
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Március 

Március 15-én Nemzeti ünnepünk alkalmából a csoportok zászlókat, kokárdákat helyeztek 

el a városközpontjában lévő szoborhoz, ahol verseket, dalokat adtak elő. 

Virág hetet megelőző héten anyagok gyűjtése. 

Március 24-én munkadélutánt szerveztünk a szülők részére , melyen húsvéti dekorációkat 

készíthettek a szülők. 

Március 24-én-én a Báb és Játszóházi munkaközösség , báb műsorral kedveskedett a gyere-

keknek, melynek címe: A fogfájós nyuszi. 

Innovációnkat a húsvéti cuhárré zárta 27-én. 

Víz világnapjának megünneplése. 

 

 
Április 

Április 24-én megemlékeztünk a Föld napjáról, nagytakarítást, virágültetést végeztünk az 

udvaron.  Madáritató kihelyezése az óvoda udvarán. Hulladékgyűjtést is szerveztünk és újra 

felhasználtuk, különböző tárgyakat készítettek belőle a gyerekek.  

Április 20-án rajzkiállítást rendeztünk a gyermekek rajzaiból a folyosónkon. 

Április 20-21-22-én megtörtént az új gyerekek beiratkozása, 52 gyerek iratkozott be intéz-

ményünkbe. Így a szeptemberi tanévkezdésen ismét szép létszámmal indulnak a csoportok. 

 
Május  

Május 12-én a nagycsoportos szülőknek szülői értekezletet tartottunk, az iskola igazgató és 

a leendő első osztályos tanító néni tájékoztatta a szülőket. 

Ebben a hónapban a csoportok Anyák napi köszöntőkkel készültek az édesanyáknak. 

Az óvónők elvégezték a gyermekek fejlődésének várható jellemzői  méréseket. 

Június 

Június 2-án  csodálatos gyermeknapot tartottunk az óvodás gyermekeknek. 

 
Június 5-11-ig megtartották a csoportok az évzáró és ballagó ünnepségeket. Óvodánkból 27  

gyermek ballagott el első osztályba, 22 tanköteles gyermek maradt még óvodában. 

Június 10-én megkezdődött a nagycsoportosok vízhez szoktatása, a Ficánka innováció. 
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Az óvoda alapdokumentumainak ellenőrzése 
 
Fejlődési napló 

A fejlődési napló igen fontos dokumentum. Hiszen az óvónők évente két alkalommal bejegy-

zést készítenek minden gyermekről és tájékoztatják félévente fogadóóra keretében a szülőket, 

hogy éppen hol tart a gyermek képességszintje egyes területeken. 

. 

 

Csoportnaplók 

Szeptemberi kezdéssel a Csoportnaplók a 20/2012 EMMI rendeletnek megfelelően kiegészí-

tésre kerültek. Így a törvénynek megfelelően szépen áttekinthetőek. A tervezések a Kompe-

tenciának megfelelően készültek el heti lebontásban. 

 

 

 

 

Mulasztási napló 

Nagyon fontos óvodai dokumentum, hiszen itt lehet látni, hogy melyik gyermek milyen rend-

szeresen jár óvodába, illetve milyen azonosító számmal rendelkezik. Nagy precízséget, pon-

tosságot igényel. 

 

Munkaközösség 

A munkaközösség a munkatervben meghatározott feladatait elvégezte. Részletek a beszámoló 

a mellékletében találhatók. 

 
Pedagógiai munkaközösség. 

A minőségirányítási team által előírt feladatokat elvégezte. Részleteket a pedagógiai munka-

közösség beszámolója tartalmazza. 
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Gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi feladatokért az óvodai gyermekvédelmi felelős felelt. Részletek a Gyer-

mekvédelmi beszámolóban találhatók. 

 
Ellenőrzések, látogatások 

Minden dolgozó szakmai ellenőrzése megtörtént az éves munkatervben leírtak szerint, vala-

mint sor került spontán megfigyelésekre is. 

Tapasztalataim azt mutatják, hogy az idei látogatások az előző évekhez képest javultak.  

Elmondhatom, hogy minden dolgozó igyekezett a tőle telhető legmagasabb színvonalú 

munkát végezni, szem előtt tartava a gyermek érdekeit, kellőképpen megfelelni a szülőknek, a 

fenntartó elvárásainak. 

Mint ahogyan a tudásszint eredmények mutatják, oda kell figyelnünk a jövőben minden 

kötelező foglalkozásunkra, amit nap, mint nap végzünk. 

Legfontosabb, hogy gyermekeink tudásban gazdagodjanak, szeretetet, biztonságot, védett-

séget adjunk nekik. Nagyon fontos, hogyan élik meg mindennapjaikat, fedezzék fel a csodá-

kat, találjanak barátokat és sokat játszhassanak. 

Mi óvodapedagógusok, dajkák, segítsük, hogy lássák meg azt, ami szép, tudjanak különb-

séget tenni a jó és rossz között. 

Köszönöm mindenkinek, hogy együtt, egyetértve, egymást segítve a megfogalmazott kö-

zös célért tudtunk dolgozni ebben a nevelési évben. 

 
 „Vedd észre, hogy a gyermeket 
nem lehet kényszerrel tanítani. 

A puszta léted, viselkedésed 
az, ami formálja. Éreztesd meg 
vele, mi helyes, mi nem. Ebből 

tanulja meg, mi a jó és mi a nem. 
Támogasd és tégy meg mindent 
azért, hogyha felnő, elégedett 

és boldog legyen.” 
(J. Wagele) 
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 Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése.  
 
Szöveges értékelés: 
 Vezetői hitvallásom: 
 „Én meg tudom tenni, amit te nem, 
 és te meg tudod tenni, 
 amit én nem,  
együtt nagy dolgokra vagyonuk képesek” (Teréz anya)  
 
Innovatív munkára törekvő csapatszellemben gondolkodó alkalmazotti és nevelőtestületi kö-
zösség kialakítására törekedtem. Mindannyian fontosnak tartottuk, hogy tudásunkat tovább-
képzéseken, önképzéseken, belső képzéseken gyarapítsuk, és ez által gyakorlati munkánk is 
eredményesebbé vált. Dokumentációink tervszerűek, tudatosak, pontosak, ez biztosítja a za-
vartalan működést, hiszen keretet ad a munkánknak oly módon, hogy lehetőség van arra, hogy 
egyéni elképzeléseit, ötleteit bárki megvalósítsa, az intézményi kertek között. Fontos az is, 
hogy a közösséget beavassuk az egyéni elképzelésekbe. 
 A kommunikáció formáira az - egyéni megbeszéléseket, - csoportos beszélgetéseket, - neve-
lőtestületi, megbeszéléseket, értekezleteket, - alkalmazotti megbeszéléseket, értekezleteket, - 
írásos anyagok kiadását, - E-mail levelezéseket alkalmaztam. 
 Nemcsak a gyerekek között vannak tehetségek, hanem a pedagógusok, dajkák között is, fon-
tosnak tartottam, hogy a felnőttek kreativitásának is teret adjak. A szervezési feladatok elosz-
tása által mindenkinek lehetősége volt arra, hogy egyéni ötleteit, elképzeléseit megvalósítsa.  
Vezetői pályázatomban több féle fejlesztési területet jelöltem meg, tehetséggondozás, közös-
ségi nevelés megvalósult.  
Minden évben egy kiemelt területet alaposabban kidolgoztunk és hangsúlyoztunk. Ez lehető-
séget adott az önképzésre, ismeretek gyarapítására, új irányzatok tanulmányozására, program-
jaink színesebbé tételére.  
 
Szakmai hitvallásom:  
„Szeressétek a gyerekeket  
mert vétek nélkül valók  
mint az angyalok.  
A mi örömünkre vannak a világon, 
 hogy jobbá tegyék a szívünket.” (Dosztojevszkij)  
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Nagy előrelépést tettünk a fejlesztőpedagógia területén, mely lehetőséget adott arra, hogy az 
egyéni bánásmódot érvényesítve esélyegyenlőséget biztosítsunk minden gyermek számára. 
Felkészültem az új kihívásokra, és arra törekedtem, hogy kollégáimat is felkészítsem. Ennek 
érdekében több belső képzést szerveztem. Célom az volt, hogy a pedagógusok tájékozottak 
legyenek és a minősítési eljárásban résztvevők sikeres vizsgát tegyenek. A közösség erejét 
mutatta az egymás iránti segítőkészség, és a kolléga sikerének elismerése. 
 
Köszönjük óvodánk fenntartójának, Füzesgyarmat Város Önkormányzatnak segítő támogatá-
sát.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait fogadják el beszámolómat!   
 
 
 
Füzesgyarmat,   2015. év       08. hó       31. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
                
                                                                        PH: 

                                                    
 

Károlyi Zsigmondné 
Intézményvezető                                                                       

                                                
 

ALÁÍRÁS:…………………………………………………… 
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MELLÉKLETEK
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FICÁNKA INNOVÁCIÓ ÉVVÉGI BESZÁMOLÓJA 

2014. június 12. 

 

Az év elején elkészített munkatervünk alapján tudtuk teljesíteni az innovációban megfogal-

mazott feladatokat. Évközben megtartottuk a gyakorlati bemutatót, a gyakorlat-sorokat meg-

kapták az érintett csoportok. Azt gondoljuk, hogy most már elég sok testnevelési rávezető 

eljárásokat ismerhettek ezen gyakorlatok alapján, amely mindenképpen előkészíti a munkán-

kat. Arra kérünk benneteket, ha már ez a lehetőség a kezetekben van, akkor használjátok is. 

A második félévben megtartottuk a szülői értekezleteket, ahol tájékoztatást adtunk a vízhez 

szoktatási programunkról a szülők számára. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert így a szülők 

rálátást kaphatnak a programunkról, és a későbbiekben bátrabban engedik a gyermeküket a 

fürdőbe. Az évek során az a meglátásunk, hogy mióta így készítjük elő a programunkat, 

100%-ra nőtt a szülők bizalma a „Ficánka” program iránt. Ez azt jelenti, hogy mindenkit meg 

tudtunk győzni arról, hogy engedje gyermekét, és ne gátolja a saját rossz beidegződése miatt a 

gyermeke vízhez való viszonyának kialakulását. Ekkor lehetősége van a szülőknek aggodal-

mait elmondani, ill. megfogalmazhatják kérdéseiket, és választ kapnak rá.  

Áprilisban, májusban megtörténtek a kötelező dokumentációk elkészítése, begyűjtése. To-

vábbra is szükségét látjuk a beleegyező nyilatkozatok aláíratásának, az orvosi igazolás kérésé-

re, ill. az óvoda pedagógusok javaslat tételéhez! Kérésünk lenne, hogy ezen a lapon tüntessé-

tek fel a BT M.-es gyermekek nevét is. Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több fegyel-

mezési problémánk van a vízben, amely akadályozza a többi gyermek biztonságos létét a víz-

ben. 

Minden évben felvesszük a kapcsolatot az önkormányzattal, a fürdő vezetőségével, ez május 

közepén meg is történt. Ígéretet kaptam, a polgármester úrtól, hogy minden évben továbbra is 

ingyen fogja megkapni a Ficánka program a fürdő használatát, nem kell engedélyt kérnünk, 
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csak a fürdő vezetőségével kell egyeztetni az időpontokat. Fontos ezt is kihangsúlyozni a szü-

lők számára is, hogy a gyermekek számára teljesen ingyenes a programon való részvétel, és 

nagyban hozzájárul a Füzesgyarmati Önkormányzat a kivitelezés sikerességéhez. Nagyon 

pozitív volt ebben az évben, hogy kéréseinket teljesítve, állandó felügyeletet kapott az eszkö-

zeink, így hiánytalanul tudtuk megőrizni a kellékeket. 

 
Szijjártóné Megyesi Andrea 

Darabosné Bálint Mária 
óvodapedagógusok 

 
 

 
 

 

A Pedagógiai munkaközösség munkaterve a 2014/2015. nevelési évre 

 

Teljesítményértékelés területén: 

2014. június végére elkészült a közalkalmazotti dolgozók kétévente esedékes minősítő lapja. 

A teljesítményértékelést végző team minden alkalmazottal előzetesen megbeszélte a minősítés 

eredményét és csak egyetértés után rögzítette azt. Alkalom nyílott ekkor az intézménnyel, a 

munkával kapcsolatos vagy személyes jellegű észrevételek, problémák megbeszélésére is. 

 A minősítések az aláírás után bekerültek a személyi anyagba. 

Kimaradt az értékelésből az intézményvezető és az óvodatitkár személye. 

 A munkaközösség feladata lesz, hogy a közel jövőben átolvassa, kijavítsa, módosítsa az in-

tézmény teljesítményértékelési szabályzatát. 

A teljesítményértékelés rendjébe be kell illeszteni az óvodatitkár személyét és számára - a 

dajkai munkát végzőkhöz hasonlóan- értékelőlapot szükséges összeállítani, mely alapján a 

minősítése elkészül. Az óvodatitkár minősítésének határideje november hónap, míg az intéz-

ményvezető értékelése a megbízástól számított két év után, januárban esedékes. 

A minősítő lapok készítésekor ismét felvetődött, hogy a dajkai munkát végzők értékelése há-

rom részből tevődik össze /ön-, vezetői és szülői értékelés/. A reálisabb értékű minősítések 

létrejöttét segítené, ha a dajkai munkát legjobban ismerő óvodapedagógusok véleményét is 
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megkérdeznénk. /Szempontok a dajkai munka óvodapedagógus által történő értékeléséhez, 

melynek összeállítása egy év múlva esedékes./ 

Minőségfejlesztés területén: 

Elkészült az elégedettséget mérő kérdőívek összesítése, melyek minden érdeklődő számára 

elérhetőek. Végső értékek az összesítések után: 

Munkatársak: 4,65 

Az 1-2. osztályban tanítók és a fejlesztőpedagógusok: 4,58 

Szülők: 4,68 

Gyerekek százalékos eredményei a fő óvodai tevékenységekben/ a kedveltséget véve figye-

lembe/: 94-77 % között mozognak 

Az eredményeket nyilvánossá tesszük a recepció melletti táblán, a tanítókat, fejlesztőpedagó-

gusokat írásban tájékoztatjuk. 

Októberre tervezünk egy találkozót közvetett partnereink számára. 

Novemberben szeretnénk kerekasztal beszélgetést összehozni a fenntartó képviselőinek köz-

reműködésével. 

A tanítók körében végzett mérés összesítése után megfogalmazódott egy óvodai találkozó 

lehetősége. Időpont javaslat! 

Az eddigi eredmények alapján úgy tűnik, nem szükséges különösebb intézkedés, intézkedési 

terv összeállítása. Az intézmény munkájának színvonalát továbbra is törekszünk megőrizni, 

de egyben emelni is.  

Pedagógiai programunk beválás vizsgálata folyamatosan történik, de nem mindig az előre 

tervezett időben: 

Az anyanyelvi és értelmi nevelés megvalósulása, eredményesség vizsgálata. 

Elvégezte Lázárné Molnár Edit. 

A programunkban megfogalmazott szabadjáték érvényesülésének vizsgálata. 

Elvégzi Károlyi Zsigmondné intézményvezető a nevelési év folyamán. 

A kompetencia alapú program részleges bevezetése  

Elvégezte Blaskovics Sándorné munkaközösség vezető. 

A Támop 3.1.4. pályázatnál az 5 év fenntartási idő 2015-ben telik le. A beválás vizsgálatok 

eredményeit és tapasztalatainkat figyelembe véve meg kell állapodnunk és rögzítenünk kell, 
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mi az, ami továbbra is a nevelő munkánk része lesz, értve ezt a kompetencia programra és az 

innovációkra is. Módosításainkat írásban nyújtjuk be a fenntartóhoz és elfogadása után a hatá-

rozatot programunkhoz csatolva végezzük munkánkat.  

Füzesgyarmat, 2014. szeptember 9.                                                       Blaskovics Sándorné 

                                                                                                                munkaközösség vezető               

 

 

 

 

 
A Pedagógiai munkaközösség beszámolója a 2014/2015  nevelési  év második 

félévi  munkájáról 
 

2015. március- áprilisban a munkaközösség előkészítette és lebonyolította az intézményveze-

tő és az óvodatitkár teljesítményértékelését. 

Az intézményvezető értékelését a korábban is alkalmazott kérdőív segítségével végeztük, me-

lyet kissé egyszerűsítettünk. 

Az óvodatitkár értékeléséhez a munkaköri leírás segítségével állítottuk össze a kérdéseket.  

A szülőknek igyekeztünk rövidebb, egyszerűbb kérdőívet átadni a reálisabb értékelés céljából, 

de ez nem teljesen sikerült. 

A kérdőívek alapján született eredményeket az érintettekkel megbeszéltük, melyet elfogadtak 

és az ez alapján kitöltött minősítési lap bekerült a személyi anyagukba.  

Az intézményvezető értékelése: jó intézményvezető 

Az óvodatitkár értékelése: jó alkalmazott 

Az óvoda teljesítményértékelési szabályzatát elkezdtük felülvizsgálni, de a várható új sza-

bályzat miatt felfüggesztettük. 

Minőségfejlesztési munkánk terén sikerült megszerveznünk a fenntartó képviselőivel március 

elején egy kerekasztal beszélgetést. A meghívottak közül sajnos kevesen jöttek el személye-

sen, ezért szükség volt a kérdőívek alkalomszerű átadására. A visszaérkezett kérdőívek alap-
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ján született eredmény nagyon jó lett. Az értékelést mindenki megtekintheti a közreadott do-

kumentumban. 

Lázárné Molnár Edit a leendő első osztályt vezető tanítókkal 2015. június 8-án szervezett ta-

lálkozót. Itt ismertette a körükben végzett elégedettségmérés eredményét. Kötetlen beszélge-

tés formájában tájékoztattuk egymást eredményeinkről, problémáinkról. A találkozó végén 

megnézhették az óvodát és annak udvarát, melyet folyamatosan tudunk fejleszteni a fenntartó 

és az alapítványunk segítségével. 

A közvetett partnereinkkel tervezett kerekasztal beszélgetés időhiány miatt elmaradt, a határ-

időt ezért szeptember- októberre módosítottuk. Felelősök a korábban  megnevezett óvodape-

dagógusok. 

A partnereink körében végzett elégedettségmérésről elmondható, hogy nem született olyan 

eredmény, amely intézkedési tervet tenne szükségessé! 

A Füzesgyógy Kft. részéről Tókos Ferenc közétkeztetés vezetővel februárban találkoztunk és 

beszéltük meg az általunk tapasztalt problémákat. Itt hallhattunk Tókos Ferenc étkeztetéssel 

kapcsolatos terveiről is. A kapcsolattartás folyamatos a két vezető között, melynek célja a 

felmerülő problémák együttes megoldása. 

Itt szeretném elmondani, hogy 2001 óta tevékenyen részt vettem és veszek a minőségfejlesz-

tési munkában. A minőségfejlesztés terén szerzett tapasztalataimat valamint a szervezési fela-

datokat és azok írásbeli rögzítését fokozatosan szeretném átadni fiatal kollégámnak, Erdős 

Editnek.  

A pedagógiai programunkban rögzített beválás vizsgálatokat, 12 területen jelöltünk ki, ezeket 

elvégeztük, dokumentáltuk. 

A bevezetett innovációk fenntartási ideje kitolódik, ami azt jelenti, hogy még a következő 

nevelési évben is a korábbiaknak megfelelően szükséges dokumentálnunk. A munkaközössé-

gek azonban már most elkezdik körvonalazni, hogy a fenntartási idő után milyen formában 

történjen az innovációk megvalósítása. 

 

Füzesgyarmat, 2015-06-10                                            Blaskovics Sándorné 

                                                                                            munkaközösség vezető 
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Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója 2014/2015-ös 

nevelési év 
 
 
Tárgy: A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda éves átfogó beszámolója az óvodai gyermek-

védelmi feladatokról 

 

  Az óvodába járó gyermekek létszáma 132 fő. Az óvoda megítélése és a gyermekjóléti 

intézmény által megállapított hátrányos helyzetű, védelembe vett, alapellátásban lévő gyer-

mekek létszáma megegyezik. 

Jelenleg: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 11 fő 

     Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:13 fő 

    Védelembe vett gyermekek száma:7 fő 

    Alap ellátásba vett gyermekek száma: 8 fő 

Ebben a nevelési évben (2014-2015) háromszor volt észlelő – és jelzőrendszeri eset-

megbeszélés. A családgondozóval kölcsönös partnerkapcsolatot sikerült kialakítani, folyama-

tosan telefonkapcsolatban vagyunk. Észrevételekkel, problémákkal jelzéssel, bármikor ren-

delkezésünkre állnak, segítségét kérhetünk. Gyermekvédelemmel kapcsolatos információk 

eljutnak hozzánk, elektronikus és papír jellegű levélben, személyes és telefon megbeszélések 

segítségével. A határidős értesítések időben érkeznek meg számunkra. 

Óvodánkban az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, így az adott 

hiányosságokat, problémákat azonnal tudják kezelni. Az óvodapedagógus kollégákkal havi 

esetmegbeszélést tartunk az érintett gyermekekről, családokról (kivétel, ha olyan problémát 

észlelünk, amely azonnali beavatkozást igényel). Kiemelt figyelmet szentelünk a védelembe 

vett -, a hátrányos helyzetű -, ill. az alapellátásba vett gyermekek mindennapi óvodai életére, 

szülővel való kapcsolataira. Az intézményünkben van lehetőség, és helység a szülőkkel való 
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kapcsolatfelvételre, megbeszélésre. Ebben a nevelési évben nem kezdeményezett egyetlen 

szülő sem beszélgetést. A helyi óvodai nevelési programunk 5.1. fejezete tartalmazza a gyer-

mek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatokat, amely minden óvodai dolgo-

zóra vonatkozik. Feladataink közzé tartozik, hogy munkánkról éves tervet készítünk/ ezt a 

gyermekvédelmi felelős készíti el/, majd félévkor és évvégén munkánkról beszámolót készít 

a nevelőtestület és az óvodavezető fele. Az éves tervben megfogalmaztuk az adott feladatokat 

és célokat, ill. a különböző jogszabályok változást foglalja magába.. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációkat elzárva kezeljük, minden gyermekről 

külön dokumentálást készítünk. Az óvodapedagógusok feladatát segíti a gyermekek egyéni 

fejlődési útmutatója, felmérése, a gyermekek anamnézise.  

Ebben az évben az óvodapedagógusok nem jeleztek anyagi, jogi, bántalmazásra veszélyezte-

tettségre utaló jeleket egy gyermeknél sem. Egészségügyi, párkapcsolati, és egyéb problémát 

jeleztünk  szóban az esetmegbeszéléseken.(6-7 esetben, védelembe vett - és hátrányos helyze-

tű gyermekről). Egy gyermek estében kértük a védőnők és a gyermekorvos segítségét. 

Az intézményünk éves terve szerint különböző programokat szervezünk gyermekek számára, 

amely segíti a gyermekek szociokulturális, értelmi, mozgásos fejlődését. Ezek a programok 

biztosítják a családok számára a gyermekekkel együtt való részvételt (anyák napja, farsang, 

nyílt nap, gyermeknap, „Lurkó húsvét”, „Ficánka”program…stb) Ezen kívül óvodánkon belül 

ingyenes bábelőadásokat szervezünk, projekt heteket,amelyek az esélyegyenlőséget biztosít-

ják. 

 

                                                                 Szijjártóné Megyesi Andrea 

                                                                       gyermekvédelmi felelős 
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AZ OKULÓ-LURKÓ 
INNOVÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE A 2014- 
2015. NEVELÉSI ÉVBEN 

1. A szülők tájékoztatása az innováció lényegéről a csoportokban megtörtént a szeptem-

beri szülő értekezleteken. 

2. A takarítás világnapja alkalmából a mobil szelektív sziget bemutatása a csoportok-

ban, a komposztáló rendeltetésszerű használatának ismertetése szeptember október 

hónapokban. A hulladékok szelektív gyűjtése kezelése csoportvezető óvónők feladata, 

felelőssége szemlélet formálás céljából. Ez, úgy gondolom, a csoportokban nem való-

sul meg az elvárásoknak megfelelően. A szelektív sziget elhelyezésének megváltozta-

tásával, egy jobban látható helyre történő áthelyezéssel talán figyelem felkeltőbb len-

ne. 

3. Tiszta levegő tégy érte! Európai mobilitás hete alkalmából átadták az új játszóteret, 

aminek átadására, birtokba vételére az óvodai csoportok is elmentek.  

4. Az állatok napja (október 4.), a vizes élőhelyek napja (február 2.), a víz világnapja 

(március 22.), madarak és fák napja (május 10.). Minden csoportban a csoportvezető 

óvónők bonyolították le ki –ki saját ízlésének, a gyermekek korának megfelelően. 

5. A Föld napjáról (április 22.) való megemlékezés közös program volt az egész óvodá-

ban. Hársfát ültettünk az óvoda udvarára, ami később árnyékot illetve illatos gyógyha-

tású virágot ad majd nekünk. A gyermekmunkákat csoportonként a csoport szobák 

előtti munkafalakon állítottuk ki, ami egy hétig volt megtekinthető. 

 

 

Füzesgyarmat 2015 06.09                                                         Doma Ildikó 

mb .munkaközösség vezető 
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A Báb- és játszóházi munkaközösség 2014-15- ös munkatervének éves értékelése 

 
 

Munkaközösségi tagok: 
    -    Darabosné Bálint Mária 

- Kovács Sándorné 
- Kovács Pálné 
- Hegedűs Ágnes 
- Erdős Edit 
- Lázárné Molnár Edit – munk. köz. Vezető 

 
 

1. A szeptembert a nevelési év kezdetét, az előző évben elmaradt 
közös sütéssel, a Füzesgyarmatiak és elszármazottak egyesületének házánál és annak ke-
mencéjében, az óvoda dolgozóinak a részvételével. Többen is úgy gondoljuk, hogy ez a 
rendezvény sikeres volt, melyből hagyományt kellene teremteni. 
 
2. Szeptemberi szülői értekezleten:  
Az óvodába érkező új szülők tájékoztatása megtörtént (a csoportokon belül) a Húsvéti 
projektről és a gyűjtő munkákról, egyaránt. 
 
3. Szeptemberi szülői értekezlet további témája volt, hogy: 
Van-e igény arra, hogy a középső és nagycsoportos gyermekek részére színházlátogatást 
szervezzünk a békéscsabai a Jókai színházba- ennek lebonyolítása Kovács Sándorné kol-
leganőnknek valamint Erdős Edit szervezésében sikeres megvalósult a nevelési évben 
több alkalommal is. Ezt a lehetőséget is éves szinten megrendezhetjük. 
 
4. - Mikulás napra rövid bábjelenet készítettünk, amely az ünnepi műsort tette hangula-

tossá. 
- Természetesen, készültünk a Lurkó Húsvét 3 hetében történő bábjelenet megrende-
zésével is. 

 
5. A  Lurkó Húsvét munkadélutánját közös ajándék készítéssel egybekötve rendeztük 
meg, ahol szülő és gyermek egyaránt részt vehetett. 

 
6. A Húsvéti projek Cuháré napjára, Szabó Szilvia elvállalta a közös táncház levezetését, 

a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak házánál, ahol hagyományos kalácssütésben, kö-
zös kemencés élményekben volt része minden egyes óvodásnak és dolgozóknak egya-
ránt.  
A Napocska csoportosoknak köszönhetően a Füzesgyarmati népdalkör előadását, egy 
csoportos néptánc bemutató színesítette.  
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7 Egy programunk még a nyár idején hátra van: a szarvasi Vízi színház meglátogatása, 
melyet augusztusra tervezünk az érdeklődők részvételével. 

 
 
Köszönöm, az egész éves munkátokat! Kellemes nyarat, jó pihenést és felfrissülést kívá-
nok mindenkinek!  
 
 
 
       
Füzesgyarmat, 2015. június 11. 
 
 
 

   Lázárné Molnár Edit 
munkaközösség vezető 

 
 

 
Tehetséggondozás 

 
 
 
 
Óvodapedagógus-Gyógytestnevelő: Páros hét: Darabosné Bálint Mária 
     Páratlan hét: Szijjártóné Megyesi Andrea 
Foglakozások ideje: Hétfő, 15.00.-15.45. 
Helye: Lurkófalva óvoda, tornaszoba 
 

Tehetséggondozás célja, feladatai: 
 

Tevékenységünk legfontosabb célkitűzése: A kiemelkedő képességű, kiváló mozgással, 
mozgáskoordinációval, testi ügyességgel, hajlékonysággal, rendelkező gyermekek felfedezé-
se, optimális mozgásfejlesztése. A harmonikus-összetett mozgás erősítése, mozgáskultúra 
megalapozása, versenysportra való alkalmasság kialakítása. 

Feladataink: 

• Felismerni a kimagaslóan jól teljesítő, mozgásban kitartó gyermekeket. 
• Felmérni a gyermekek általános erő-állóképességüket, terhelhetőségüket. 
• Ösztönözni, motiválni a rendszeres mozgásra, egészséges életvitel, életmód rögzítése. 
• Kielégíteni aktív mozgás szükségleteiket a változatos gyakorlatokkal és játékokkal. 
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• Önmagára találtatás, egyéni sajátosságaiknak megtalálása a feladatok sokszínűségével. 
• Harmonikus mozgásfejlesztés, testtarás, hajlékonyság fejlesztése. 
• Segíteni, buzdítani, értékelni a különböző helyzetekben, a gyakorlatok során. 
• Az általános mozgás fejlesztés a torna eszközeivel, és ez által biztosítva a változatos 

gyakorlási lehetőséget. 

A mozgás terén kiemelkedően teljesítő gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha 
fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük. Első lépesként olyan speciális célo-
kat tekintettünk át és fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, 
hogy sikeres legyen tervezésünk. 

 

A tehetségfejlesztés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. 

 

Megjegyzés: A 2015-ös nevelési évben 12 gyermek járt a foglalkozásokra. 

 

Füzesgyarmat,2015-06-09      Szijjártóné Megyesi Andrea 
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Tehetséggondozás az óvodában 
 

 
 
 
Rajzolás,festés,mintázás,kézimunka területen a tehetséggondozás 2015.januárban kezdődött. 
Kovács Pálné és Kovács Sándorné óvodapedagógusok vezetésével. 
A gyermekeket  a középső-  és a nagycsoportból választottuk ki ,az óvónők javaslataik alapján 
és a szülők megkérdezésével. Így 18 kislánnyal indítottuk el kedd délutánonként a tehetség-
gondozást. 
Felmértük a gyermekek fejlettségi szintjét rajzolásban,festésben,mintázásban,kézimunkában, 
hogy az elkövetkezendő időben milyen témákat tervezzünk be. 
A gyermekeket megismertettük különböző technikákkal minden egyes területen,maguk vá-
laszthatták, hogy mit és hogyan készítenek el, a kreativitásukra bízva. Tágítottuk ismereteiket  
a néphagyomány értékeivel,hagyományokkal és tárgyalkotással. Minden alkalommal érvé-
nyesült a komplexitás elve, más műveltségtartalmak is  beépültek tevékenységünkbe. A 
gyermekek szocializációját is kiemelném: új közösség alakult, látásból ismert felnőttekből és 
gyermekekből. 
 Célunkat megvalósítottuk  a gyermekek örömmel vettek részt felkínált tevékenységekben, 
egyéni fejlettségüknek megfelelően elképzeléseiket megvalósíthatták, új technikákat és  isme-
reteket szereztek. Természetesen a komplex óvodai nevelés  mellett, célirányosan a vizuá-
lis,manuális kompetenciák fejlesztése volt a célunk. A tehetséges és kevésbé tehetséges gyer-
mekeknek lehetőséget biztosítottunk az önmegvalósításhoz,  alapot adtunk  a továbbfejlődés-
hez, kiteljesedéshez.                            
  
 

Kovács Sándorné 
2015-06-08. óvodapedagógus 
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10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 

 
 
A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2015. szeptem-
ber 9-én kelt nevelőtestületi határozata alapján, a 2014/2015. nevelési év beszámolóját elfo-
gadta. 
 
 
Kelt: Füzesgyarmat, 2015. szeptember 9. 
 
 
 

…………………………….  
                                                                                                        intézményvezető 

 
 
 
 
 
 
A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda   irattárában ..../2015...................iktatási számú jegyző-
könyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta 2014/2015. nevelési 
év beszámolóját 
 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….…, 201. …………………. 
 

…………………………….  
                                                                                                         fenntartó 
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