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„Találj mindig új ösvényeket magad előtt – új kihívásokat, hogy ösztönözzenek. 

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

 

 Helen Thomson 

 

 

PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet 

 

Személyi feltételek. 

 

Az Alapító Okiratnak megfelelően a nevelési évben az engedélyezett csoport számok figyelembevételével 

dolgoztunk. A Társulási Tanács 12/2018. (VI.27.) sz. határozatával a 2018/2019 nevelési évre 

engedélyezte a maximális létszámtól való eltérést.  

A 2018/2019-es nevelési év második felében a személyi ellátottságunk sajnos kettő óvodapedagógussal 

kevesebb volt. 

 

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

 

Munkakör 2018.09.01. 2019.05.31. 

Óvónő 15 13 

Pedagógiai asszisztens 2 2 

Óvodai dajka 7 7 

Kisegítő 3 2 

Karbantartó 1 1 

Óvodatitkár 1 1 

Összesen: 29 fő 26 fő 

 

A 2018-2019-es nevelési évet sok személyi nehézséggel, problémával valósítottuk meg.   

 

Sütő Lászlóné Magdi óvodánk vezetője 41 éves jogviszony után a nők kedvezményes öregségi nyugdíját 

választva 2018. dec. 29-én megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát. Helyette 2018. szeptember 01-től 

óvodánk új vezetője Aszódiné Magyar Beáta, akinek 2018 augusztusában a szülők, a nevelőtestület, az 

alkalmazotti közösség, a képviselőtestület és a Társulási Tanács is teljes egészében bizalmat szavazott, 

és megbízva a szakmai tudásában, munkájában megválasztotta vezetőnek. Aszódiné Magyar Beáta egy 

vezető helyettessel Erdősné Ladányi Boglárkával látta el a vezetési feladatokat. Bogi nagyon sokat tett 

azért, hogy ebben az időben a lakiteleki óvoda a szokatlanul sok hiányzás miatt kialakult helyzetben 

zökkenőmentesen működjön. 

 

A Margaréta csoportban Kollerné Csőke Szilvia kezdett el dolgozni 2018. aug. 13-tól, aki 10 éves 

szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munka mellett végezte fejlesztő pedagógusi szakvizsgás képzését,  

melyet 2019. június 4-én jó eredménnyel zárt. Gratulálunk neki. Mivel időközben kismama lett, és 

veszélyeztetett terhessége miatt táppénzre került, 2019. januárjától szinte egyedül vitte a Margaréta  
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csoportot Bencsik Anita, akinek dicséretes elhivatottsága, kitartó, lelkes munkája. A tavasszal kiírt 

pályázatra egy óvodapedagógus jelentkezett, Kristófné Molnár Anita, aki 1996. óta van a pályán. 

Nagyon örültünk a lelkesedésének, és már 2019. július 16-tól kolléganőként köszönthetjük.  

 

2018. november 19-től nem dolgozott tovább intézményünkben a babát váró, és azóta már babázó Nagy 

Judit Zsuzsannát helyettesítő Szatmári Adrienn, aki lakóhelyéhez közelebb eső óvodában tudott 

elhelyezkedni. Helyére Kerekes Maja jelentkezett, aki nagyon lelkesen, elhivatottan látja el feladatát, 

annak ellenére, hogy még nem rendelkezett, óvodapedagógusi gyakorlattal. Ez a személyi változás a 

Napsugár csoportot érintette. 

December 5-től viszont a Mazsola csoportban Sebestyén Andreát helyettesítő Bimbóné Fakan Éva 

mondott fel betegségére hivatkozva. Azóta nincs jelentkező a folyamatosan hirdetett óvodapedagógusi 

állásra, viszont augusztusban visszajön Sebestyén Andrea dolgozni. Dicséretes Gyuricsánné Pleva Éva 

lelkiismeretes, odaadó munkája, ahogyan egyedül vezette a csoportját, és helyt áll, biztosítva a csoport 

zavartalan működését. A két fő pedagógus hiánya az óvónőkre, a nevelést segítő munkatársakra is többlet 

feladatot rótt. Ugyanis helyettesítésekkel, lefogyott létszám esetén csoport összevonásokkal tudtuk 

megoldani a pedagógus hiányt. 

A lakiteleki óvodában a nevelési évet nehezítette az is, hogy 3 gyakornok kolléganő munkáját segítve, az 

órakedvezményüket figyelembe véve kellett a munkarendet kialakítani, illetve nehezítette az egy-két 

hétig is eltartó betegségek sora az óvodapedagógusok és a dajkák körében.  

Köszönet mindenkinek a kitartó, becsületes pedagógiai, nevelő munkáért.  

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületünk szakirányú végzettségű tagjai kiválóan segítették az egész évben az óvónők fejlesztő 

munkáját. Folyamatosan tartották a kapcsolatot az óvónőkkel, konzultálva a felmerülő problémákról. A 

fejlesztő óráik elegendő számban biztosítottak, viszont a nagyon magas fejlesztendő gyermeklétszám, és 

az egyre több magatartásprobléma megnehezítette a munkát. Sajnos folyamatosan nő a BTMN 

gyermekek száma. 

 

 
Pedagógus neve Fejlesztés 

megnevezése 

Óra/hó Résztvevő gyermekek 

száma 

2018.10.                 2019.05. 

Gulyásné V. Edit beszédfejlesztés 2 óra 4 fő 3 fő 

képességfejlesztés 2 óra 3 fő 4 fő 

Aszódiné M. Beáta 

 

gyógytestnevelés 8 óra 34 fő 32 fő 

tehetségműhely Törperős gyermektorna:4 óra 12 fő 11 fő 

Delacato 8 óra 9 fő 12 fő 

Bekéné K. Edit 

 

képességfejlesztés 4 óra 6 fő 6 fő 

tehetségműhely Okos matek: 4 óra 16 fő 16 fő 

Romhányi Olga 

 

gyermektánc Lakitelek 8 óra 36 fő 37 fő 

Nyárlőrinc: 4 óra 14 fő 14 fő 

tehetségműhely Perdülj! Fordulj! 4 óra 18 fő 18 fő 

Lajmer Ágnes beszédfejlesztés 2 óra 5 fő 5 fő 

képességfejlesztés 2 óra 7 fő 7 fő 

Erdősné L. Boglárka tehetségműhely Csilingelő csengettyűk: 4óra 9 fő 9 fő 

Bencsik Anita tehetségműhely Törppingáló: 4 óra/ régi ovi 10 fő 10 fő 

Musa Melinda tehetségműhely Törppingáló: 4 óra/ új ovi 9 fő 9 fő 

Gyuricsánné Pleva Éva tehetségműhely Zöldmanók: 4 óra 9 fő  8 fő 

 

 

Fejlesztendő terület:  

- egyenlő szakmai munkamegosztás 
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A nevelő munkánkat az első félévben segítő külső szakemberek: 

 
Logopédus Skorkáné Homoki Henriette 

Gyógypedagógusok Baukó Zsuzsa, Gyárfás Márta, Kapócs Győző, Baukó 

Ferenc 

Edző Verebélyi Gábor 

Úszómester Baukó Ferenc 

Angol tanár Nagy Viktória 

 

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

Lakiteleken az SNI gyermekek ellátása szakemberhiány miatt nehezen indult, azonban a rugalmas 

órabeosztással megoldódott. Az SNI gyermekek kognitív fejlesztését Baukó Zsuzsa, a mozgásfejlesztést 

Baukó Ferenc látta el lelkiismeretesen. A gyógypedagógusok és a logopédusok megfelelő óraszámban, 

folyamatosan és zökkenőmentesen biztosították a fejlesztéseket.  

A Lakiteleki Auti Alapítvány megteremtette annak lehetőségét, hogy óvodánkban már második éve az 

alapítvány által foglalkoztatott gyógypedagógusok lássák el az autista gyermekeket.  5 autista gyermeket 

láttak el. Az autista szakemberekkel nagyon jó kapcsolat alakult ki, nagyon jól segítik munkánkat. Az 

autista gyermekeket nevelő csoportokban az év elején érzékenyítő összevont szülői értekezleteket 

tartottunk, ahol az autista szakemberek játékos előadásaikkal próbálták rávezetni, megéreztetni a 

résztvevőkkel, hogy az autizmussal élő személyek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező 

hatásokat. Ez az eltérő működés megnehezíti a társas kapcsolataikat is. A hatékony munka érdekében 

szoros együttműködésre van szükség óvónő, pedagógiai asszisztensek, a szülők és a gyógypedagógusok 

között.  

Az SNI és a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátása folyamatos, zökkenőmentes volt. 

Nagy Viktória, Baukó Ferenc, Verebélyi Gábor a különböző óvodai programjainkat színesítették, azok 

megvalósulását segítették. 

 

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

NOKS munkatársak Dajkák Dakó Attila Ferencné 

Dakó Tiborné 

Deák Ildikó 

Hunyadi Tiborné 

Kresztovoj Józsefné 

Progli Mártonné 

Tóth Mihályné 

Pedagógiai asszisztens Aradi Anikó 

Kakóné Gál Andrea 

Óvodatitkár Németh Lászlóné 

Működést segítő Karbantartó Rácz Zoltán 

Kisegítő Géró Norbertné 

Kis István 

 

Minden munkatársunk a tudásának legjavát adta céljaink és feladataink elérésében. 

 

Közösségi szolgálat és főiskolai hallgató mentorálása az óvodánkban: 

 
  Fő Gyakorlatvezetők 

Közösségi 

szolgálat 

 
 

Bali Lilla, Kiss Csilla Virág, Nagy Ramóna Bekéné Kotvics Edit beszoktatás 

Bali Lilla, Lakatos Kitti, Nagy Ramóna Romhányi Olga néptánc hete 

Lakatos Kitti Bekéné Kotvics Edit indiános hét 

Lakatos Kitti Erdősné Ladányi Boglárka környezet 

Nagy Ramóna, Szuetta Blanka Musa Melinda lovas hét 

  

Kiss Csilla, Virág, Nagy Ramóna Madari Istvánné kézműves hét 

Főiskolai 

hallgató 
Kiss Barbara Lajmer Ágnes mentor 
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Köszönet és dicséret illeti a gyakorlatvezetőket, amiért lelkesen segítik a diákokat. 

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

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

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

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

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

szép iránti fogékonyságát, precizitását. 

 

Az első félévben elkészült munkák illetve fejlesztések: 

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

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

állagmegóvására, a bővítésére, fejlesztésére. 

 

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

 

 kültéri festés: kerti padok, szemetesek. 

 új játék telepítése (PERIK erőd),  

 „Zöld” babaház festése, javítása  

 homokozó javítása, babaház javítása, 

meszelése a Pillangó csoport udvarán 

 udvari fa játékok javítása folyamatosan 

 mérleghinta ülőkék cseréje Bóbita csoport 

udvarán 

 Tároló oldalának festése 

 nagy húzós kocsi javítása 

 kazánok karbantartása 

 

 

 fedett terasz tetőjavítása 

 kültéri festések: kerti padok, babaház, 

PERIK erőd, rézsútos függeszkedő, 

 fedett terasz meszelése 

 homokozókon és kültéri kispadokon 

deszkacsere  

 udvari fajátékok javítása folyamatosan 

 megsüllyedt térkő, járdaszegély javítása 

 vízelvezető rács rendbetétele 

 kazán karbantartása 

 

 

 

A gyermekek nagy örömére az év elején megérkezett az új óvoda udvarára a PERIK erőd, kombinált 

mászóka. A fejlesztésre, az alapítványi, a szülői szervezet, és a szülők egyéni támogatásából volt 

lehetőség, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

 

A nevelési év során elvégzett karbantartások, fejlesztések. 

 

 zöldhulladék tárolókon nádcsere 

 napvitorla beszerzése a Pillangó csoport homokozójára 

 esővízgyűjtők beszerzése 

 2 db biztonsági hinta cseréje újra 

 2 db zajcsillapító fülvédő megvásárlása 

 2 db kerékpártároló állvány elkészíttetése a régi óvodában 

 Fali folyékony szappantartóba utántöltő flakonok megvásárlása 

 Új óvodában labdatartó elkészítése 

 Polc elkészítése a tornaszertárba 

 

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

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

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

rendeletnek. Céljaink eléréséhez kérjük továbbra is a fenntartó, a szülői szervezet és a Lakiteleki 

Óvodáért Alapítvány támogatását.  
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Pályázataink: 

 

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

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

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

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

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

Folyamatban van az udvari játékok: 6 db homokozó asztal beszerzése. 

 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett AUTMENTOR2018 kódjelű 

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VIII. című pályázati program sikeres 

elnyerésével a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 735.081.- Ft-ot nyert, kettő autizmussal élő 

gyermek ellátásához. Az elnyert összegből eszközbeszerzésre volt lehetőség: 2 db Time Timer 

autista órát és 2 db Lenovo Yoga Tabletet vásároltunk. Valamint Bencsik Anita ősszel vett részt 

Budapesten autista továbbképzésen, Kocsis Boglárka pedig tavasszal vett részt autista képzésen. 

Szintén a pályázatnak köszönhetően került sor autizmussal kapcsolatos szakirodalmak 

beszerzésére. 

 

3. „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” 

pályázati programunk célja a tehetségsegítő program működtetésével, a gyermekek sokoldalú 

zenei és táncos mozgásának fejlesztése, az 5-6 éves, kiemelkedő adottságú gyermekek 

felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, a gyermekekben rejlő tehetségígéret 

kibontakoztatása.  

Fejlesztendő területek:  

 

Új játékok telepítése a nyáron: önkormányzati pályázatból  

6 db. homokozó asztal  

 

Nyárra tervezett karbantartások, felújítások. 

 Udvari játékok, kerti bútorok és eszközök festése, javítása és karbantartása Intézkedési  

            Terv szerint. 

       Gyermek lepedők, takaróhuzatok megvarratása  

       Az új óvoda előterének és a konyhának a tisztasági festése 

 Az új óvoda homlokzatának külső lambéria festése 

 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

 Kerítések javítása 

 Szúnyoghálók rendbetétele 

 Fészekhinta javítása a Mazsola csoport udvarán   

 Lépcsőburkolás az új óvodában 

 Régi óvodában a labdatartó javítása 

 Régi óvoda parkolójának kialakítása, bokrok kiszedése, talaj elegyengetése 

 Új óvodában a szivattyú áramellátásának megoldása 

 Tornaterem ablakainak, ajtóinak külső festése 

 Tornaterem parkettájának felújítása  

 Gyerek WC-ülőkék folyamatos cseréje 

 Új óvodában a földszinti felnőtt WC fali csempéjének cseréje 

 16 db gyermekágy megjavíttatása 

 Régi óvodában a gyermek kerékpárok rendbetétele 

    

A 2019/20 évi költségvetésben tervezni kell. 

 az óvodai játszóudvar füves területeinek felújítását, és automata öntözővel kiépítését. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

meghirdetett, "A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" 

című, NTP-OTKP-18 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTKP-18-0046 pályázati 

azonosítón nyilvántartásba vett Csodagyerekek-gyerekcsodák című pályázatunk a Támogató 

döntése alapján 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Ebből a pályázatból és az SZMK támogatásából tudtuk a Törppingáló tehetségműhely 

működéséhez szükséges eszközöket beszerezni (vízhatlan festőkötények, temperakészlet, 

csillámragasztók, zsírkréták, filctollak, aquarel festékek, aquarel papírok, színes kartonok, 

rajzlapok, ragasztók, wax vasaló, ehhez speciális papír, flitterek). Ez a pályázat tette lehetővé a 

Csilingelő Csengettyűk tehetségműhelynek szükséges hangszerek beszerzését, az óvoda logójának 

elkészítését, a tehetségműhelyeinkkel kapcsolatos kiadvány nyomdai elkészítését, minden 

tehetségműhely saját, egyedi logójával ellátott felnőtt és gyermek pólók megvásárlását is. A 

pályázatból és az SZMK kiegészítő támogatásából tudtuk a kötényruhákat is megvarratni a 

gyermektánc műhelybe járó gyermekek számára.  

 

4. Alapítványunk által a Lakiteleki Népfőiskolához benyújtott pályázattal 149.000 Ft-ot nyert, 

mellyel a Családbarát napunk megszervezését, a Laki Lurkó megjelenését és a sószoba 

működtetését támogatta. 

 

5. A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által kiírt újabb pályázaton nyert az óvodánk alapítványa 

2019. tavaszán 300.000 forintot, melynek köszönhetően az OVI- VAKÁCIÓ nyári 

programunkhoz tudtunk beszerezni színes papírokat, ragasztót, filctollakat, zsírkrétákat, színes 

ceruzákat, Tonert a fénymásolóba, fénymásoló papírokat, lamináló fóliát, A/3 laminálót. 

Tervezzük még a pályázatból a nyáron a néptáncos hétre a népi zenekar tiszteletdíjának, a 

környezeti héten kiránduláshoz útiköltségnek a finanszírozását, színes bőrök beszerzését a lovas 

hétre, ősszel a családbarát napunkon a faültetéshez facsemete megvásárlását. 

 

 

SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

 

Az óvodába járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem. 

 

Nevelési év gyermeklétszám adatai 

 

 
 

 

Csoportok létszáma 2018.10. Csoportok létszáma 2019.05.31. 

 

Csoport 

neve 

 

fő 

2-es  

szorzóval 

számítandó 

3-as  

szorzóval 

számítandó 

Számított 

létszám 

 

fő 

2-es  

szorzóval 

számítandó 

3-as  

szorzóval 

számítandó 

Számított 

létszám 

Bóbita 25 - 1 27 25 - 1 27 

Katica 25 1 1 28 25 2 1 29 

Margaréta 24 2 1 28 24 2 1 28 

Pillangó 25 1 - 26 25 1 - 26 

Napsugár 20 1 1 23 21 1 1 24 

Vackor 21 - 1 23 21 - 1 23 

Mazsola 25 - - 25 25 - - 25 

Összesen 165 5 5 180 166 6 5 182 
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Tankötelessé válók száma: 66 

 

Iskolába elmegy ősszel: 49 

A GYERMEKEK SZOCIÁLIS HELYZETE 

 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2018.10. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2019.05.31. 

Csoport 

neve                    

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

Bóbita 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

Katica 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 

Margaréta 0 1 3 1 0 0 1 3 1 0 

Napsugár 1 0 2 3 1 1 0 2 5 1 

Pillangó 0 1 1 3 0 0 1 1 4 1 

Vackor 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

Mazsola 1 4 0 3 1 1 4 0 3 1 

Összesen: 3 6 10 12 2 3 6 11 15 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

Óvónőink gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő lapot töltöttek év elején és félévkor, 

melyek elemzésekor jól láthatók a fejlesztésre szoruló gyermekek, a segítségre szoruló családok. Madari 

Istvánné, a gyermekvédelmi felelősünk nagyon jól és lelkesen koordinálja ezt, és nagyon jó szakmai 

kapcsolatot alakított ki a Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnőkkel, a Lakiteleki Nagycsaládosok 

Egyesületével, a Mélyszegények Egyesületének vezetőjével. A köznevelésbe újonnan belépő óvodai 

szociális segítővel is kiváló kapcsolatot ápol, és rendszeresen bevonja az óvodai programjainkba. Ilyen 

volt az „Ovi-zsaru” foglalkozások keretein belül, a „Bicajjal az oviba „a Ciki a Cigi „című program.  De 

nagyon jól bevonta a szociális segítőt a víz világnapi és a majális rendezvényünkbe is. 

 

 

 

 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2018.10. 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2019.05.31. 
 

Csoport 

neve                    

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesülő 

Ingyen 

étkező 

Teljes 

térítést 

fizető 

Nem 

étkező 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesülő 

Ingyen 

étkező 

Teljes 

térítést 

fizető 

Nem étkező 

Bóbita 1 24 1 0 1 24 1 0 

Katica 0 20 5 0 0 21 4 0 

Margaréta 12 22 2 0 12 22 2 0 

Napsugár 3 17 3 0 3 18 3 0 

Pillangó 2 24 1 0 2 24 1 0 

Vackor 2 17 3 1 1 18 2 1 

Mazsola 6 22 3 0 6 22 3 0 

Összesen: 26 146 18 1 25 149 16 1 
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A gyermekvédelmi felderítő lap óvodai összesítője 2019.05.31. 

 
 

 összesen fő % 

Gyermekek száma 166 100 

Nagycsaládban élnek 65 39% 

Hátrányos helyzetű 3 2% 

Halmozottan hátrányos helyzetű 6 4% 

Eü.-i szempontból különleges gondozást igényel 14 8% 

Egyedül nevelő szülők 11 7% 

Rossz anyagi helyzetben élnek 5 3% 

Dohányoznak 56 34% 

Alkoholista családtag 1 1% 

Rossz lakás visz. 11 7% 

Rendezetlen családi jogállás 3 2% 

Gondozatlan gyermek - 0% 

Érzelmi, értelmi hiány 5 3% 

Gyermekvédelmi kedvezmény 21 13% 

 

A védelembe vett gyermekek száma: 0 fő        

 

 

KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK MEGVALÓSULÁSA 

 

PEDAGÓGIAI EREDMÉNYESSÉG 

 

A Minősített referenciaintézmény címhez köthető intézményi működés eredményessége érdekében a 

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

megújuló szervezet tudatos alakítására, a közösen elfogadott értékek mentén.  

Fontosnak tartottuk az új munkatársak felkészítését a feladatukra, a belső és külső értékelésen, 

minősítésen áteső kollégák segítését. 

 

Már az év elején a szeptemberi hónapban megkezdődtek az év eleji kiváló programjaink, mint a „Mi sül a 

kemencében?” c. szüreti nap a Népfőiskolán, amely nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az óvodások 

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

szeptember 22-ei autómentes napra is felhívva a figyelmet, a Zöld óvoda programmal közösen a 
rendőrség és a polgárőrség együttműködésével megrendezésre került a „Bicajjal az oviba!” – a 

gyermekek környezettudatosságát erősíteni hivatott programunk, melynek nagy sikere volt a gyermekek 

körében. Ezt a programunkat Erdősné Ladányi Boglárka, Gyuricsánné Pleva Éva és Bencsik Anita tartotta 

nagyon jól kézben. 

Az OVI-ZSARU programunk nagyon jó program, jól alkalmazkodik az óvodai programjainkhoz, 

tartalmában sok információt, tudást hordoznak és nagyon érdekesek, játékosak. 

Október 6-án került megrendezésre az óvoda és SZMK közös szervezésével az őszköszöntő szüreti nap és 

jótékonysági bál, melynek rendkívül nagy sikere volt. Ezt a programunkat nagyban támogatta Lakitelek 

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

amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Folyamatosan beindultak a mozgásfejlesztő és egészségmegőrző programjaink. A Góliát-

gyermeklabdarúgó programunkra folyamatosan 22 gyermek járt. A program működtetésében jelentős 

szerepe volt Bencsik Anitának és Kakóné Gál Andrea pedagógiai asszisztensnek. Négy alkalommal 

Bozsik tornán vettek részt Nyárlőrincen és Szentkirályon. A gyógytestnevelés és Delacato 

foglalkozásokat töretlen lelkesedéssel vezette Aszódiné Magyar Beáta. A gyógytestnevelésen összesen 

kettő csoportban 32 gyermek vett részt rendszeresen. A régi óvodában 12 kisgyermek tornázott az újban 

20. A Delacato tornán az év végéig megnövekedett a létszám: 4 régi és 8 új óvodás járt. A vízhez 

szoktatás október 12-től indult, melyben minden csoportból részt vettek a nagyok. A gyermekek nagyon  
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jól alkalmazkodtak az uszodai közeghez, a vizet, mint új közeget megszerették, és a vízben, biztonságban 

és jól érezték magukat. Köszönhető ez kiváló úszó edzőnknek: Baukó Ferencnek. Ezt a programot 

Bencsik Anita kiválóan koordinálta.  

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

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

bérletet. A könyvtár és a Közösségi Tér szervezésében is kiváló programok valósultak meg - az állatok 

világnapja alkalmából kutyás játékos foglalkozáson, a népmese világnapja alkalmából koncerten vehettek 

részt a középsősök és a nagyok, de kiváló előadást hallhattak az erdei állatokról, a madarakról.  

Már hagyomány, hogy a Nyárlőrinci és Tiszakécskei óvoda mesemondó délutánján részt vesznek 

óvodánk gyermekei is. Az idén a Vackor csoportból 4, a Margaréta csoportból 1 fő képviselte kiválóan 

óvodánkat. Köszönhető ez Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit, Bencsik Anita és Kollerné Cs. Szilvia 

felkészítő munkájának. 

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

foglalkozásokon. 36 gyermek vett részt ebben a programban, 17 kicsi (Aprócskák) és 19 középsős (Aprók 

tánca). A Perdülj! Fordulj! tehetségműhely táncosai 18-an voltak. Olga lelkesen, kitartóan vezeti ezt a 

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

táncház, farsang, Csintekerintő). Kiváló kapcsolatot épített ki a Lóca együttessel, akik zenéltek nekünk 

Luca napon, ill. március 15-re megemlékezve. 

Már hagyomány óvodánkban a Márton nap megünneplése. Ezt ebben a nevelési évben összekötöttük a 

Családbarát napi programunkkal, melyet a Lakiteleki Népfőiskola és a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 

támogatott pályázati pénzből.  

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

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

nyelv alapjaival. Nagy Viktória vezetésével 18 kisgyermek vett részt kitartóan ezeken a foglalkozásokon.  

 

 

Szerepléseink 
Őszköszöntő    Aprótáncosok   Romhányi Olga 

Idősek napja    Vackor    Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit 

Falunap     Bóbita     Lajmer Ágnes 

Luca nap    Aprótáncosok   Romhányi Olga 

Adventi hétvégék:   Margaréta   Bencsik Anita, Kollerné Cs. Szilvia 

     Katica               Romhányi Olga, Kocsis Boglárka 

     Napsugár   Madari Istvánné, Kerekes Maja 

Gondozóház karácsony  Pillangó              Erdősné L. Boglárka   

Bölcsődei karácsony   Bóbita    Lajmer Ágnes  

Falukarácsony     Mazsola   Gyuricsánné Pleva Éva   

Felnőtt karácsony   Csilingelő Csengettyűk Erdősné L. Boglárka, Musa Melinda 

Télbúcsúztató községi rendezvény    Csilingelő Csengettyűk  Erdősné L. Boglárka 

Március 15. községi rendezvény  Katica               Romhányi Olga, Kocsis Boglárka 

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

Húsvéti sokadalom   Perdülj! Fordulj!  Romhányi Olga 

Május 1.    Perdülj! Fordulj!  Romhányi Olga 

Május 1.    Minden óvodai csoport  Minden óvodapedagógus 

Gondozóház Anyák napja  Csilingelő Csengettyűk Erdősné L. Boglárka, Musa Melinda 

Anyák napja- Nyugdíjas klub  Bóbita     Lajmer Ágnes, Musa Melinda 

Pedagógus nap    Vackor    Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit 
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Tanköteles korú gyerekek DIFER vizsgálata 2019. január 14-től megkezdődött, melyet Sütő Lászlóné 

nyugdíjba vonulásával, Aszódiné M. Beáta vett át.   

 

DIFER  

 

A tanköteles korú gyerekek száma:  66  fő 

Vizsgált tanköteles korú gyerekek száma: 63  fő 

Vizsgálat időpontja      2019. január-február hó 

 

A mért készségek sorrendje: összehasonlítás 

 

Készségek felsorolása 2019 

% 

2018 

% 

Beszédhanghallás fejlettsége 97 %  79 % 

Tapasztalati összefüggés - megértés 92 %  63 % 

Tapasztalati következtetés 

fejlettsége 

78 %  55 % 

Relációszókincs fejlettsége 71 % 71 % 

Számolási készség fejlettsége 70 % 65 % 

Írásmozgás koordináció fejlettsége 19 % 17 % 

 

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

fejlettebbek az előző évihez képest. Viszont a relációszókincs ugyanazon a szinten áll, az írásmozgás 

koordináció pedig még mindig alul marad. A tapasztalatunk azt mutatta, hogy a gyermekek nem 

megfelelő szociális érettsége, és az iskolaérettségi kritériumoknak egyes gyermekek nem megfelelése 

magyarázza, hogy a 66 tankötelesből csak 49 gyermek kezdi meg az iskolát ősszel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL, SZÜLŐK RÉSZT VÉTELE AZ ÓVODAI ÉLETBEN, 

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDOKKAL. 

 

 

A nevelési év során több olyan programot valósítottunk meg, amely a család-óvoda kapcsolatát erősítette.  

Az idősek világnapjára megemlékezve, évről-évre az óvodánk vendégei a nagyszülők. Így volt ez október 

11-én is. Együtt játszottak, mesekönyvet nézegettek, kézműveskedtek a nagyszülők a kis unokáikkal. Jó 

volt nézni, ahogyan ezek a kicsi gyermekek felnéznek az idősebb emberekre. Mindig várt esemény 

intézményünk szakmai napjai, ahol a szülők tekinthetnek be az óvoda mindennapjaiba a nyílt napokon. 

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

Óvodáért Alapítvánnyal közösen. A Vasvarjú együttes jóvoltából egy zenés koncerttel is kibővült ez a 

programunk, majd elültetésre került az életfa, azaz a Virágos kőris. Másik sikeres CSALÁDBARÁT 

NAPUNK volt a majálison megrendezett felvonulásunk, és családi váltó versenyünk. A szülők nagyon 

lelkesek voltak, nagy izgalommal várták a versenyszámokat.  

Második alkalommal szerveztük meg a TALENTUMKA tehetségnapunkat, ahol minden csoport rövid 

műsorral készült a kiemelkedő képességekre alapozva, illetve a tehetségműhelyek is bemutatókat tartottak 

a szülők nagy örömére. Ismét nagy sikerrel zárult ez a programunk.  

Fejlesztendő terület:  

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

egyéni fejlesztéshez. (írásmozgás koordináció, elemi számolási készség…) 

- A meglévő DIFER füzetek kiegészítése újakkal (A Mazsola csoportnak a teljes DIFER 

füzetcsomag beszerzése).  
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A szülői szervezettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, az intézmény vezetője és a helyettesek is 

rendszeresen tartják a kapcsolatot a szülőkkel. Sikeres rendezvényünk az Őszköszöntő, a Luca napi  

 

táncház és a Farsang volt. A Luca napi táncházat ezúttal a Lóca együttes műsorával színesítette a 

Lakiteleki Óvodáért Alapítvány pályázatból történő támogatása.  

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

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

csoki tojást kaptak a gyermekek. Szintén az SZMK támogatásával valósulhatott meg a Madarak és fák 

napja alkalmából megszervezett kirándulás a Kerekegyházi Kerek Esztendő Meseparkba, a ballagó 

gyerekeknek a tarisznya és a belevaló, valamint az alkalmazotti közösség szakmai tanulmányútja. 

A csoportokban négy szülői értekezletet tartottunk az év folyamán, és három rétegszülőit. Az első 

rétegszülőin a fejlesztők és tehetségműhely vezetők tájékoztatták a szülőket. A fejlesztőpedagógusaink és 

tehetségfejlesztőink magas fokú szakmai tudását és elhivatottságát tükrözi ez a rétegszülői értekezlet, 

amelyet azoknak a szülőknek tartottak, akiknek gyermekét valamilyen fejlesztőcsoportba, 

tehetségműhelybe javasoltuk. Dicséret illeti a réteg szülőit tartó Gulyásné V. Editet, Bekéné Kotvics 

Editet, Aszódiné Magyar Beátát, Erdősné Ladányi Boglárkát, Musa Melindát. Az első szülői értekezleten 

érzékenyítést tartottak az autista szakemberek, ill. az adatvédelemmel kapcsolatban is tájékoztatva lettek a 

szülők. A második réteg szülői értekezletet az óvoda-iskola átmenetet könnyítő munkacsoport szervezte 

az iskolába menő gyerekek szüleinek, ahol tájékoztatást tartottak a tanító nénik, és az igazgató. A 

harmadik rétegszülői értekezlet az óvodába újonnan beíratott gyermekek szüleinek volt megtartva, ahol 

bemutatkoztak az óvoda dolgozói, és tájékozódhattak a szülők a gyermekeik csoportba sorolásáról, és 

óvodánk programjairól, nevelési alapelveinkről, értékeinkről. Nagyon jó lehetőség a szülővel való 

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

képességeinek fejlettségéről, de a felmerülő problémáknak a megbeszélésére, tanácsadásra is jó alkalom. 

A családokat bevonjuk a projektjeinkbe, terveinkbe. 

Óvodánkban minden csoport működtet a szülőkkel zárt csoportot, viszont a nevelési év végére megingott 

a nevelőtestület több pedagógusának a pozitív visszajelzése ezzel kapcsolatban. A szülők jól tudnak még 

tájékozódni az óvodában történtekről a havonta megjelenő Laki Lurkó oviújságból, valamint a 

honlapunkról (www.szivarvanyovi.hu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSÉG.  

A közösen kidolgozott és elfogadott Pedagógia Programunk, az intézményi Egységes mérés-értékelési 

rendszer újragondolása megteremtette az egységes pedagógiai szemlélet és gyakorlat alapfeltételeit.  

Óvodánkban négy munkaközösség működik, melyből kettőben tagintézményeink óvodapedagógusai is 

dolgoznak.  
 

A szakmai színvonal erősítése érdekében szakmai intézményközi munkaközösség- Fejlesztő 

munkaközösség – működik intézményünkben. A munkaközösség kiváló szakmai munkájával segíti a 

nevelőtestületet a pedagógiai prevenciós és korrekciós munkában, a mérésekben-értékelésekben, szakmai 

előadásokat, hospitálásokat, bemutatókat szerveznek. Feladataként jelölte meg a pedagógusok 

tájékoztatását és ellenőrzését az új dokumentumok vezetésével, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, 

és az Egységes megfigyelési, mérési és értékelési rendszerben szereplő vizsgálatok bemutatását az új 

kolléganőknek, gyakornokoknak. 

Fejlesztendő terület:  

- Mindenkor nagy gondossággal kell eljárni az adatvédelem szempontjából. 

http://www.szivarvanyovi.hu/
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Dicséretes, hogy a bölcsőde is részt vesz tevékenyen a munkaközösség működésében, és ebben az évben 

kidolgozták az 1-3 éves korú gyermekek mozgás fejlődésének vizsgálati ívét, figyelve arra, hogy az 

párhuzamot mutasson az óvodai Egyéni Fejlődési Napló mozgást feltérképező részével. 

A munkaközösség vezetője: Bekéné Kotvics Edit kiválóan irányítja a munkaközösségben folyó munkát. 

Részletesen és precízen elemezte a Kanizsa és DIFER vizsgálatok alapján a fejlesztőpedagógiai 

szempontból jelentős státuszú (SNI, BTMN, HH, HHH, évismétlő és nyári születésű) gyermekek 

eredményeit. Gratulálok ehhez a munkához. Dicséretes Edit aktivitása, szakmai elhivatottsága. 

 

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

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

Erre nagyon jó példa a víz világnapi jeles napunknak a megszervezése, mely nagy sikert aratott minden 

résztvevő gyermek körében. A gyógynövény kertbe névtáblák készítésére írtak ki pályázatot a szülők 

körében, sajnos az elmúlt évekkel ellentétben, csak kevés szülő mutatott érdeklődést a pályázat iránt.  

Nagyon jól kézben tartja Gyuricsánné P. Éva az óvodákban a zöld fal frissítését, ahol az év kiemelt 

élőlényeit ismerhetik meg az óvodánkba látogatók. Lelkiismeretesen figyelnek a Zöld óvoda pályázat 

kritériumainak a betartatására, a vállalt feladatok megvalósítására. 

Célul tűzte ki az Örökös Zöld Óvoda cím elérését, ehhez feladata lesz a pályázat megírása. 

 

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

új taggal bővült a munkaközösség Bencsik Anitával és Musa Melindával, akik a Törpingáló - téri, vizuális 

műhelyt vezették. Anita a régi óvodában, Melinda pedig az új óvodában. Erdősné Ladányi Boglárka 

munkaközösség vezető kiválóan, szakszerűen irányítja működésüket. A munkaközösség célja a tehetség 

felismerésével, gondozásával biztosítani a gyermekek számára az esélyegyenlőséget, lehetőséget teremtve 

minden gyermeknek az önmegvalósításra. Arra is törekedtek, hogy az óvodapedagógusok módszertani 

ismereteit is gazdagítsák a tehetséggondozás terén szakmai műhelymunkák, hospitálások, belső 

továbbképzések által. Dicséretes, ahogyan továbbképzést tartottak tehetség témában, bemutatókkal, 

előadásokkal készültek az Abasári, a Kerekegyházi és Tiszakécskei óvodapedagógusoknak. Büszkeséggel 

tölt el, hogy kolléganőink ilyen magas színvonalon képesek a tehetségfejlesztésre, kibontakoztatásra. 

 

Az Önértékelési munkaközösség intézményközi munkaközösség, vezetését Almási Barbara a Nyárlőrinci 

tagóvoda vezető látta el nagyon pontosan, lelkiismeretesen. Feladatuk a pedagógusok és az intézményi 

önértékelés segítése, az önértékelési rendszer működésének koordinálása. Almási Barbara elkészítette az 

egységesség és a könnyebb átláthatóság érdekében a pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelés 

protokollját. Köszönjük, hogy precíz, lelkiismeretes munkájával segítette az intézményünkben folyó 

önértékelések zökkenőmentességét, elektronikus felületre való feltöltését.  

 

 

 

 

 

 

 

A munkaközösségek, vezetői által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

 

MUNKACSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE 

 

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

képviselik intézményünket.  

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

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

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

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

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

Fejlesztendő terület:  

- Lakitelek Társulásból történő kiválása miatt új óvodapedagógust kell választani az 

Önértékelési munkaközösségbe, új vezetőt kell megbízni, illetve az elektronikus felület 

kezelését kell elsajátítani. 
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munkacsoport működésének is. Lajmer Ágnes kiválóan koordinálja ezt a működést, tartva a tanító 

nénikkel a szoros kapcsolatot, így megvalósítva a Gergely-járás iskolába hívogató programunkat, illetve a 

leendő iskolásokkal történő iskolalátogatást.  

2018 decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk az iskolával az EFOP 3.1.5-16-2016-0001 

azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt 

projekt kapcsán, amely elvárt produktumok elkészítését tartalmazza (fotók, jelenlétívek, feljegyzések, 

gyermekrajzok). Ezek felelős koordinátora, a felelős kapcsolattartója szintén a munkacsoport vezetője, 

Lajmer Ágnes, aki precízen, lelkiismeretesen végezte ezt.  

Az iskola alsó tagozatának szervezett mesemondó versenyén óvónőink zsűritagként is jelen voltak 

(Romhányi Olga, Aszódiné M. Beáta). 

  

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

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

gyermekek segítése érdekében az együttműködő partnerekkel való hatékony együttműködés koordinálása, 

lebonyolítása. Gulyásné V. Edit lelkiismeretesen, nagyon jól kézben tartva látja el ennek a 

munkacsoportnak az irányítását. Kiváló kezdeményezésük az „Adni Jó!”, mellyel több családnak is nagy 

örömet okoznak. 

November 12-én megtartottuk a tapasztalatcserénket egyik fő partnerünkkel a kisgyermeknevelőkkel, a 

bölcsődéből jött gyermekek befogadási tapasztalatairól, önállóságáról, mozgásáról. Megnyugtató 

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

 

A munkacsoport vezetők által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

Pedagógiai műhelymunka 

 

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

hálózati együttműködés színterein valósítottunk meg:  

- hospitálások,  

- bemutató foglalkozások,  

- szakmai találkozók,  

- belső továbbképzések,  

- tapasztalatcserék  

 

A mentorok, gyakorlott óvodapedagógusok által tartott foglalkozásokon a gyakornokok rendszeresen 

hospitáltak. Gratulálok Lajmer Ágnes, Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit, Romhányi Olga, Musa 

Melinda, Madari Istvánné kiváló foglalkozásaihoz, melyekből igazán tudták szakmai tudásukat, 

gyakorlatukat bővíteni a gyakornokaink. Célunk, hogy ez a fajta tudásátadás is hozzájáruljon többek 

között a pedagógus kompetenciák tudatosabb fejlesztéséhez, a tanuló szervezet megerősödéséhez.  

 

Akkreditált kiváló tehetségpontként fontos számunkra a kapcsolatok építése – vendégek fogadása, 

tehetséggondozó rendszerünk bemutatása az óvodai tehetségműhelyek kialakítása iránt érdeklődő óvodák 

nevelőtestületének. Vendégeink voltak az Abasári, a Kerekegyházi és a Tiszakécskei óvodából az óvó 

nénik, akik a tehetséggondozás terén kérték a segítségünket. Egész vagy fél napos „továbbképzést” 

tartottunk számukra, ahol kiváló, magas színvonalú bemutatót láthattak Bekéné K. Edittől az „Okoska”, 

Romhányi Olgától a „Perdülj! Fordulj!”, Aszódiné M. Beátától a „Törperős-mozgásos” és Erdősné L. 

Boglárkától a „Csilingelő Csengettyűk” – ének-zenei tehetségműhelyekről. Dicséretes a többi 

tehetségműhely vezető lelkes munkája is, Gyuricsánné P. Éva, aki kisfilmen, Bencsik Anita és Musa 

Melinda ppt-n mutatták be a műhelyeiket. A képzések rendben lefolytak, kiváló munkát végeztek: a 

vezető helyettesünk, óvodatitkárunk, pedagógiai asszisztenseink, karbantartónk. A környezetünk 

tisztasága, a rend, a vendégváró finomságok a dajkák és kisegítőink munkáját dicséri. 

 

Külső műhelyfoglalkozás keretein belül dolgoztuk fel január 25-én a nevelési évünk kiemelt feladatát, a 

gyermekek kiemelkedő, átlagon felüli képességeinek megfigyelését, vizsgálatát, fejlesztését. A műhely 
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munkán részt vettek a Bács-Kiskun megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei Tagintézményének 

munkatársai, a Tiszaugi, Nyárlőrinci és a Lakiteleki óvónők. Bemutatót tartott Aszódiné M. Beáta.  

 

Szakmai műhelymunkára hívtak és vártak bennünket a bölcsődei kisgyermeknevelők mozgás témában. A 

bölcsődés korú gyermekek finommotorikájának és nagymozgásának fejlesztését figyelhettük meg.  Jó 

volt látni a fiatal kisgyermeknevelők szakmai rátermettségét, és hogy milyen jól megalapozzák az óvodai 

nevelést. 

 

Ötödik alkalommal szerveztük meg Lezsák Sándorné, a Lakiteleki Népfőiskola ügyvezető igazgatója, és a 

Lakiteleki Óvodáért Alapítvány támogatásával a CSINTEKERINTŐ népi játék és gyermektánc 

találkozónkat. Sajnos az idén csak négy óvodai csoport táncosai tudtak részt venni ezen a 

rendezvényünkön. Ezen a szakmai találkozón jól megmutatkozott, hogy a népzene, a néptánc a 

gyermekeket élményhez juttatja, felkelti a zenei érdeklődésüket, formálja a zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. Jól látható volt, hogyan épül be a néphagyomány az óvodás gyermekek mozgásos, 

ének-zenei tevékenységébe, hogyan sajátították el a táncmozdulatokat. Büszkék lehetünk Romhányi Olga 

magas szakmai színvonalú munkájára, ahogyan a színpadon bemutatták táncosai a tudásukat.  

 

 

INTÉZMÉNYÜNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 

Az egész nevelési évben törekedtünk a kialakult jó partneri viszonyok megtartására, a 

kapcsolatrendszerünk további ápolására, új kapcsolatok kialakítására. Munkatársainknak köszönhetően 

ebben a nevelési évben is jól alakultak óvodánk külső kapcsolatai. Fontos számunkra, a partnereinkben 

kialakuló kép az intézményünkről, melynek alakításában nagy szerepe van a megfelelő 

kapcsolattartásnak.   

Mind a bölcsődével, mind az iskolával rendszeres és jó a kapcsolatunk. Nagyon jól tudunk támaszkodni a 

kisgyermeknevelők szakmai tapasztalataira, melyeket jól hasznosítunk az óvodai nevelés során. Az őszi 

tapasztalatcsere, a tavasszal megvalósult közös műhelymunka is ebben erősített meg bennünket. 

Nagyon jó az együttműködés az iskola vezetőjével és a tanítókkal egyaránt. Jól bevált gyakorlataink: az 

őszi és tavaszi szakmai megbeszéléseink, az iskolába hívogató Gergely-járás, a közös szülői értekezlet. 

Szívesen fogadtuk a tanító néniket az óvodákban tett ismerkedő látogatásaikra. Nagy örömmel láttuk őket 

a Talentumka, az évzáró és ballagás rendezvényeinken. Támogatjuk a szoros együttműködést az óvoda-

iskola átmenet megkönnyítése érdekében. 

A környező óvodák által szervezett programokon, versenyeken, mesedélutánokon örömmel vettünk részt. 

A nyárlőrinci óvoda által szervezett Föld napja alkalmából játékos délelőttön volt a Mazsola csoportunk. 

Nyárlőrincen és Tiszakécskén mesemondó délutánon részt vettek a Vackor és Margaréta csoportból 

gyermekeink nagy sikerrel. Kunszentmártonban a mozgásukban tehetséges gyermekeink versenyeztek, és 

első helyen végeztek a tótágas kistérségi tornán. 

Nagyon jó kapcsolat alakult ki a gondozóházzal. Az idősek napján, karácsonykor, húsvétkor, anyák 

napján nagyon jó érzés volt a gyermekekkel együtt kedveskedni egy kis műsorral. Megható volt látni, 

ahogy az idős emberek elérzékenyülnek. 

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

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

óvodapedagógusok, a gyermekvédelmi felelősök lelkiismeretes munkájának, hisz arra törekedtünk 

mindvégig, hogy a problémák mielőbb megoldódjanak. Többször is esetkonferenciákon vettünk részt a 

családok segítése érdekében. Ebbe a tevékenységünkbe bevonjuk az óvodai szociális segítőt.  

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

Népfőiskola, könyvtár programjain rendszeresen részt vettünk. Rendezvényeiken óvodásaink szívesen 

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

mindig nagy élmény a szüret, a must készítése. A gyerekek nagy örömére finom kenyérlángost sütnek 

nekik. Június 5-én sajnos a szakadó eső miatt nem tudtunk kimenni a Népfőiskolán átadott footgolf pályát 

és a lovardát megtekinteni. A vízhez szoktatás programunkhoz ingyen használhatják óvodásaink az 

uszodát, melyért nagyon hálásak vagyunk. 
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A könyvtárban rendszeresen könyvtárórán vettek részt a nagycsoportosaink, melyeket nagyon élveztek. 

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

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

A Közösségi Tér több programunknak is helyszínt biztosít. Itt valósult meg a Csintekerintő, a Talentumka 

és a kiszámíthatatlan időjárás miatt az új óvoda évzárója – ballagása hatalmas sikerrel. Köszönjük 

Galgóczi Zsolt támogató együttműködését. 

Jelentős a civil szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszerünk: a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány több 

rendezvényünket is támogatta (Talentumka, Csintekerintő, a gyermekek kirándulása, a munkatársak 

szakmai tanulmány útja). A Polgárőrség mindig szívesen segít, hogy a gyermekek, felnőttek 

biztonságban legyenek az őszköszöntő szüreti napunkon, a bicajjal az oviba programunkon, és az Ovi- 

Vakáció környezeti hetén).  

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

mi pedig műsorral kedveskedtünk nekik anyák napján a Bóbita csoportosokkal. Továbbra is törekszünk a 

velük való tartalmas, jó kapcsolat fenntartására.  

Az intézményünkben rendszeres a közösségi szolgálat. Mivel a 2016. január 1. után érettségizőknek, az 

érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, így 

nagyon fontosnak tartjuk a diákok segítését, munkára nevelését. A nyári szünetben 4 diák jelentkezett 

hozzánk közösségi szolgálatra. 

 

 

Továbbképzések 

 

Célunk, hogy a pedagógusok szakmai munkáját továbbképzésekkel támogassuk. 2018.09.01.től lépett 

hatályba az öt éves továbbképzési programunk, melyben prioritást élvez a fejlesztő, differenciáló 

szakvizsgás pedagógusképzés. Kollerné Csőke Szilvia kolléganőnk ezt a szakvizsgás képzést sikeresen 

befejezte, így bővült a szakvizsgázott kollégák száma. A továbbképzési költségének 80 %-át az 

intézmény finanszírozta a költségvetéséből. Célunk, hogy a nevelőmunkát közvetlenül segítők-dajkák, 

pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár is képezze magát továbbképzéseken, hogy ismereteiket, tudásukat 

bővítsék. Ezért október 13-án minden dajkánk és a konyhai kisegítőnk is részt vett az Országos Dajka 

Konferencián. A pedagógiai asszisztensek pedig szintén a MÓD-SZER-TÁR szervezésében vettek részt a 

Pedagógiai asszisztensek Országos konferenciáján,  Budapesten november 10-én. Németh Lászlóné az 

Óvodatitkárok konferenciáján bővítette ismereteit, illetve mint munkavédelmi felelős, Munkavédelmi 

képviselő továbbképzésen képezte magát. Ezeken a képzéseken az intézmény tudta támogatni anyagilag a 

résztvevőket. Évindító szakmai konferencián vett részt Budapesten Erdősné L. Boglárka és Aszódiné M. 

Beáta. Vecsésen az Óvodapedagógusok IV. Szakmai Konferenciáján a vezetőség hallgatta meg az érdekes 

szakmai előadásokat. Kocsis Boglárka gyakornokunk Szegeden a minősítésre való felkészülés témában 

hallgatott hasznos információkat, szakmai ismereteket. 2018. november 12-én a tehetségműhely vezetők 

közösen vettek részt Tiszakécskén „Az óvodai tehetséggondozás támogatása horizontális 

tudásmegosztással” című workshoppon.  

2019. február 23-án nevelőtestületünk tagjai és a dajkák is részt vettek a Pedexpón Budapesten, ahol 

szakmai előadások, tréningek, workshopok vártak bennünket. Szakmai kiállítások is láthatók voltak. 

Számos kiváló előadót hallgathattunk, mint Gyarmathy Éva pszichológust a közös élmény erejéről, Varga 

Lászlót a Soproni egyetem neveléstudományi és pszichológiai intézet dékánját a pedagógiában 

alkalmazandó humor fontosságáról, Magyarország Jocó bácsiját a szabadon tanítás módszeréről, Pálfi 

Sándor tanár urat a Debreceni egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karáról, a tekintélyelv 

szabadságáról, Balatoni Katát, az Így tedd rá! népi játék mozgásprogram megalkotóját, a népi játék és a 

néptánc helyéről, szerepéről. Végül Böjte Csaba ferences rendi szerzetes csalt könnyeket mindannyiunk 

szemébe megható előadásával. 

Az EFOP 3.9.2-16-2017 00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei 

járásban projekt kompetencia fejlesztő képzésein vettek részt munkatársaink. Két óvónő (Lajmer Ágnes, 

Táborosiné T. Mónika) és két dajka (Dakó Attiláné, Dakó Tiborné) együtt vettek részt konfliktus,- stressz 

kezelés, - kiégés témában képzésen. Szintén ennek a kompetencia fejlesztő képzéseknek az előadásain 
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vett részt egy pedagógiai asszisztensünk (Aradi Anikó) és egy óvodapedagógusunk (Kerekes Mária) 

digitális kompetenciák, - csapatmunka-együttműködés témában. 

 

Az AUTMENTOR2018 kódjelű nyert pályázatunknak köszönhetően két kolléganőnk autizmussal élő 

gyermekek, tanulók inkluzív nevelésével, oktatásával kapcsolatban képezhették magukat, bővíthették 

tudásukat. (Bencsik Anita, Kocsis Boglárka) 

Neteducatio képzésen matematikai tapasztalatszerzés témakörében online képzésen bővítette szakmai 

ismereteit egy óvónő, aki az itt szerzett ismereteit a gyakorlatába igyekezett beépíteni, fejlesztései során 

alkalmazni. (Bekéné K. Edit) 

Az autizmus világnapja alkalmából intézményünk dolgozói interaktív szakmai előadáson vettek részt a 

Népfőiskolán „Érts meg, hogy el tudj fogadni!” címmel. Nagyon sok hasznos információval térhetett haza 

minden résztvevő, igazán sikeres volt ennek a napnak az „érzékenyítése”.  

Dicséretes a munkatársak aktivitása a tudásuk, ismereteik bővítése terén. 

A továbbképzések koordinálásáért, dokumentálásáért Erdősné Ladányi Boglárka intézményvezető 

helyettes a felelős.  

 

 

PR tevékenység: 

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

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

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

újságunkban. Ezek naprakészségéért nagyon sokat tett Gulyásné V. Edit, aki szakszerűen, 

lelkiismeretesen és nagyon precízen végzi újság-és honlap szerkesztői tevékenységét. Az újságokban 

megjelenő cikkek megírásában jelentős szerepet vállalnak az óvodapedagógusaink is.  A Lakiteleki 

újságban és a Helyi Híradóban is megjelennek havonta cikkeink az óvodánk szakmai munkájáról, 

fotókkal egybekötve, ennek felelőse Aszódiné M. Beáta. Az Lcafe honlapon szintén megjelentek óvodánk 

hírei, mely szintén segíti szakmai munkánk megismertetését, elismerését.   

 

 

 

PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉNEK ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER MŰKÖDTETÉSE. 

 

Mentorálás 

 

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

Célunk: a gyakornokok felkészítésének, beilleszkedésük segítésének megalapozása. Ezért feladatunk: a 

gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztése, hogy erősödjön az elkötelezettségük a 

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

felében nagy hangsúlyt fektettünk a portfólió írásának-feltöltésének segítésére két gyakornok esetében, és 

a minősítésre való felkészülésre egy gyakornok esetében, majd a második félévben a portfóliót feltöltött 

kollégák minősítő vizsgára való felkészülését támogattuk. 

 
Gyakornok/mentorált Mentor 

1. Bencsik Anita                                 Lajmer Ágnes 

2. Kocsis Boglárka            Gulyásné Varga Edit 

3. Kerekes Maja            Gulyásné Varga Edit 

4. Táborosiné Torma Mónika            Bekéné Kotvics Edit 

 

A portfólió írásában és a minősítő vizsgára való felkészülésben Máténé Nyúl Éva szaktanácsadó 

segítségét igényeltük az Oktatási Hivataltól, aki szakmailag nagyon sokat segített a gyakornokoknak, 

folyamatosan tartva velük a kapcsolatot.  



 

19 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek 

Éves értékelés 2018-2019 

 

 

Szaktanácsadó Témakör Óvodapedagógus Időpont 

Rádiné Mónus Andrea minősítő vizsgára való 

felkészülés segítése 

Táborosiné Torma 

Mónika 

2018. 10. 10. 

Máténé Nyúl Éva portfólió készítésben való 

segítés 

Bencsik Anita 

Kocsis Boglárka 

2018. 10. 19. 

Máténé Nyúl Éva portfólió készítésben való 

segítés 

Bencsik Anita 

Kocsis Boglárka 

2018. 10. 26. 

Máténé Nyúl Éva 

 

minősítő vizsgára való 

felkészülés segítése 

Kocsis Boglárka 2019. 03. 20. 

Máténé Nyúl Éva 

 

minősítő vizsgára való 

felkészülés segítése 

Bencsik Anita 

 

2019. 04. 05. 

 

 

2018. december 07-én sikeres minősítő vizsgát tett Táborosiné Torma Mónika gyakornokunk, így 2019. 

január 1-től PED I. fokozatba lépett. Gratulálunk neki! Két gyakornokunk: Bencsik Anita és Kocsis 

Boglárka pedig 2018. november 25-ig feltöltötte sikeresen a portfólióját, majd 2019. május 21-én Kocsis 

Boglárka sikeres minősítő vizsgát tett. Gratulálunk neki is!  

Bencsik Anitának a sikertelen nyelvvizsgája miatt újabb időpontot, szeptember 26-ot jelölték ki a 

minősítő vizsgára. 

 

ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET ÉS MINŐSÍTÉS 

 

A nevelési évben megvalósult önértékeléssel kapcsolatos feladatok: 

 Műhelymunka keretében segítettük az önértékelésbe bevont pedagógusok felkészülését. Az 

önértékelési folyamat lépéseinek ismertetése mellett ismerkedtünk az, OH felületén való 

feladatvégzésekkel. 

 Kocsis Boglárka, Táborosiné Torma Mónika, Musa Melinda, Bencsik Anita, Madari Istvánné  

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

 

A 2020. évi minősítési eljárásra lett jelentkeztetve Kerekes Maja, aki gyakornokból a PED.I. fokozatba 

sorolna sikeres minősítő vizsga esetén. Intézményünkből mesterfokozat elérésére jelentkezett: Aszódiné 

Magyar Beáta és Bekéné Kotvics Edit. 

 

Pedagógus fokozatok az óvodánkban 2019.05.31-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül a Pedagógiai Programunk, amelyet legutoljára 2018. 

szeptember 01-re módosította nevelőtestületünk.  

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

nevelőtestülettel, a munkaközösségekkel közösen állítottunk össze.  A munkatervünkkel összhangban 

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

összhangban készülnek. 

 Lakitelek 

Gyakornokok létszáma 3 

PED I sorolt pedagógusok létszáma 3 

PED II sorolt pedagógusok létszáma 8 

Mesterpedagógus pedagógusok létszám - 

összesen 14 
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Ellenőrzések 

Dokumentumok ellenőrzése: 

- Ebben a nevelési évben a Lakitelek Társulásból történő kiválása miatt (2019.07.01.) a 

dokumentumok felülvizsgálat alá kerülnek, és módosításra kerül sor, melyet a nevelő testület a 

2019. június 17-én tárgyal. 

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

alkalmazása (fejlődési napló, egyéni fejlesztési terv)  

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

felvett gyermekek nyilvántartásának és mulasztásainak pontos, szabályos vezetése. Hiányzások 

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

heti rend formai és tartalmi szabályossága.  Jogszabályoknak megfelelő módosított 

dokumentumok formai és tartalmi dokumentálásának szabályossága.  

 

 

 

 

Vezetői ellenőrzések témái: 

- Kiemelt nevelési feladat: a gyermekek kiemelkedő, átlagon felüli képességeinek fejlesztése a 

csoportokban  

Az ellenőrzés célja volt: a helyi programban, munkatervben megfogalmazottak megvalósítása. 

 

- Az óvodapedagógusok és a nevelést segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek közötti partneri 

viszony alakulása. 

Az ellenőrzés célja volt: Az óvodapedagógusok, a dajkák és pedagógiai asszisztensek 

összehangolt munkája, támogató együttműködése. 

Értékelés. 

A 2018/2019 nevelési év értékelése az éves munkaterv, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1) 

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

eredményeinek és az Önértékelési Kézikönyv – Intézményi Önértékelési területeinek figyelembevételével 

készült. 

 
 

 

Nevelés nélküli napok 

2018.09.28. Nevelőtestületi értekezlet 

2019.01.25. A nevelési év első felének szakmai értékelése 

2019.06.07. Alkalmazotti közösség szakmai tanulmány útja 

2019.06.17. Nevelési évet záró nevelőtestületi és munkatársi értekezlet 

 

 

 

A sok személyi változás, nehezítette ugyan a munkánkat, mégis egy sikeres nevelési évet zárhatunk. 

Ennek az évnek a sikereihez gratulálok, és mindenkinek köszönöm szépen a lelkiismeretes, kitartó 

munkáját. 

 

 

 

 

Lakitelek, 2019. 06. 14.                                                                              Aszódiné Magyar Beáta 

                intézményvezető
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MELLÉKLETEK 

 

Munkaközösségek értékelései: 

Természetismereti munkaközösség (Zöld Óvoda) Gyuricsánné Pleva Éva 

Fejlesztő munkaközösség    Bekéné Kotvics Edit 

Tehetséggondozó munkaközösség   Erdősné Ladányi Boglárka 

Önértékelési munkaközösség    Almási Barbara 

 

Munkacsoportok értékelései: 

Óvoda-iskola átmenet munkacsoport   Lajmer Ágnes 

Környezeti kapcsolatok munkacsoport  Gulyásné Varga Edit 

 

Fejlesztők értékelései: 

 Beszédfejlesztés:        Gulyásné Varga Edit, Lajmer Ágnes 

Kognitív:     Lajmer Ágnes 

 Képességfejlesztés:     Bekéné Kotvics Edit 

 Gyógytestnevelés:               Aszódiné Magyar Beáta 

            Delacato mozgásfejlesztés                           Aszódiné Magyar Beáta 

 

 

Tehetségműhelyek értékelései: 

 Perdülj! Fordulj!    Romhányi Olga 

 Okoska       Bekéné Kotvics Edit 

 Törperős     Aszódiné Magyar Beáta 

 Csilingelő Csengettyűk    Erdősné Ladányi Boglárka 

 Törppingáló      Bencsik Anita, Musa Melinda 

 Zöld manók     Gyuricsánné Pleva Éva 

  

Gyermekvédelem     Madari Istvánné 

Közösségi szolgálat     Aszódiné Magyar Beáta  

Továbbképzés      Erdősné Ladányi Boglárka  

DIFER       Aszódiné Magyar Beáta 

Kanizsa      Gulyásné Varga Edit, Erdősné L. B. 

Aprók tánca, Aprócskák    Romhányi Olga 

Gyermeklabdarúgás                Bencsik Anita 

Angol       Lajmer Ágnes 

Újság       Gulyásné Varga Edit 

Bábszínház      Gyuricsánné Pleva Éva 

Ovizsaru      Erdősné Ladányi Boglárka, 

Úszás       Bencsik Anita 

Elégedettségmérések elemzései   Romhányi Olga 

Összehasonlító elemzések a Kanizsa és Difer alapján Bekéné K. Edit 

Szociális segítő     Tamási H. Rita 

 

 

 


