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A 2020/2021. nevelési év megkezdésével sajnos tovább folytatódott a járványügyi helyzet, a koronavírus-

világjárvány. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött Intézkedési Terv alapján elkészült 

eljárásrend szerint készültünk a nevelési évre, és annak betartásával működtünk. A járványhelyzet 

alakulása miatt többször is szükségessé vált az intézmény eljárásrendjének kiegészítése ill. módosítása, 

melyről mindig tájékoztatást kaptak a dolgozók és a szülők. 
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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. 

 

A 2020/2021-es nevelési évet sajnos óvodapedagógus hiánnyal kezdtük, amely nehezítette a szakmai 

munkát, az egyenlő tehermegosztást.  

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

 

Munkakör 2020.09.01. 2021.05.31. 

Óvónő 13 13 

Pedagógiai asszisztens 2 4 

Óvodai dajka 7 7 

Kisegítő 2 2 

Karbantartó 1 1 

Óvodatitkár 1 1 

Összesen: 26 fő 28 fő 

 

A nevelési év megkezdésére két - nem helyi óvónő felmondott. Így sajnos a személyi ellátottságunk két 

óvodapedagógussal kevesebb. A folyamatos álláshirdetés ellenére sincs jelentkező.   

Mivel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

kormányrendelet módosult, és 2020. szeptember 1-étől lehetővé teszi - „ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt 

vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű 

foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja” – a fenntartó engedélyével a betöltetlen 

óvodapedagógusi álláshelyen pedagógiai asszisztenseket foglalkoztatunk, Dósa Ivettet és Pálné Csontos 

Diát. 

Nagyon szerencsések vagyunk, mert mindketten óvodapedagógusnak tanulnak, akik nagyon talpraesettek 

és szakmailag fogékonyak, így lesz utánpótlás.  

Egy dajka is elhagyta az óvodánkat, aki lakóhelyén kapott egy álláslehetőséget, így a helyére 2020.09.24-

től Laczkó Gréta, képzett óvodai dajka került. Nagyon örülünk, hogy itt van köztünk, fiatal, lendületes és 

már jól ismeri az intézményünket.  
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2020.10.01-től Aradi Anikó pedagógiai asszisztensünk babavárás miatt került táppénzre, akinek 

2021.01.18-án meg is született a kisfia. Kívánunk nekik jó egészséget, boldog babázós éveket. Az ő 

helyére került Magyar Rita képzett pedagógiai asszisztens, aki nagyon gyorsan belejött az új és igen 

sokrétű feladatkörbe. 2021.02.04-től már Tóth Mihályné Margó dajkánk sem dolgozik, hiszen tölti a 

nyugdíjazása előtti felmentési idejét és az időarányos szabadságát, majd 06.30-al megszűnik a 

jogviszonya és nyugdíjassá válik. Margó nyugdíjba vonulásával nem kellett dajka állást hirdetnünk, 

hiszen Géró Norbertné Kati szakképzett dajkaként dolgozott nálunk a konyhán kisegítőként. Így ő került a 

Bóbita csoportba dajkának, ezáltal Progli Mártonné Marika a telephelyre a Vackor csoportba, Laczkó 

Gréta pedig a Katica csoportba került át óvodai dajka munkakörbe. 

Sajnos egy óvodapedagógus kollégánk, Gulyásné Varga Edit is nyugdíjba vonul 40 év után, aki április 

28-tól már a felmentési idejét tölti, majd szabadságon lesz, és december 27-én megszűnve a jogviszonya, 

nyugdíjassá válik. Így az ő helyére új kollégát kell felvennünk. Jól látható, hogy milyen nagy a 

szervezetünk fluktuációja. Így még nagyobb szükség van és lesz az együttműködésre, egymás segítésére.  

Géróné Kati helyére került konyhai kisegítőnek Németh Nikolett, aki közcélúként dolgozott nálunk, és 

nagyon meg voltunk elégedve a munkájával, valamint takarítói végzettsége is van. Így kollégaként 

működik tovább velünk együtt. 

 

Az önkormányzat jóvoltából munkánkat továbbra is közfoglalkoztatott segíti, Babitáné Bódor Szilvia, aki 

nagyon jó segítő munkaerőnek bizonyul.    

 

A pedagógus hiány, a COVID-19 vírushelyzetben alkalmazandó eljárásrend az óvónőkre, a nevelést 

segítő munkatársakra is többlet feladatot rótt. A járványhelyzetben lefogyott létszám esetén sem lehetett 

igazán csoportokat összevonni, így ez is nehezítette a munkát, valamint a koronavírusos megbetegedések 

a dolgozóknál, vagy éppen gyermekeknél, és az emiatt érintett csoportokban elrendelt rendkívüli szünet is 

nagy szervezést igényelt. Nagy dicséret illeti Erdősné Ladányi Boglárka vezető helyettest, aki kiváló 

szervező munkájával, a munkarendet mindig a legjobban koordinálta ebben a járványhelyzetben. 

Nagyon büszke vagyok a nevelőtestületünkre a helyt állásáért, a csoportok zavartalan működéséért.  

Köszönöm mindenkinek a kitartó, becsületes pedagógiai, nevelő munkáját.  

 

Célunk továbbra is az eddigi munkánk színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése, a kapott szellemi 

értékek mentén. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, kiváló feltételek között folyt a munka, ahol 

mindenki a szakmai tudásának legjavát adva végezte nevelő-oktató munkáját. Hangsúlyt fektettünk a 

megújuló szervezetünk tudatos alakítására, egymást segítve, szakmai tudásunkat egyesítve. 

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületünk szakirányú végzettségű tagjai igyekeztek segíteni a járványhelyzetben is az óvónők 

fejlesztő munkáját. Sajnos a decemberi hónapban a Covidos megbetegedésük miatt két fejlesztő is kiesett 

a fejlesztő munkából, ill. a fejlesztő óvodapedagógusok elmondása szerint kevesebb lehetőség volt a 

járványhelyzet miatti előírások betartásával a folyamatos konzultációra az óvónőkkel. A fejlesztő munkát 

még nehezítette a kormány által elrendelt rendkívüli szünet 2021.03.08-04.18-ig. A fejlesztő óráik 

elegendő számban biztosítottak, viszont a betegségek miatti pedagógusok hiánya, és az elrendelt 

rendkívüli szünet miatt kevesebb óraszámban tudták megvalósítani. Továbbra is az volt a tapasztalat, 

hogy folyamatosan nő a BTMN gyermekek száma, egyre gyengébbek a kognitív képességeik, egyre több 

a magatartászavaros gyermek, és mindez megnehezítette a fejlesztő munkát. 

 
Pedagógus neve Fejlesztés 

megnevezése 

Óra/hó Résztvevő gyermekek 

száma 

Gulyásné V. Edit beszéd, 

képességfejlesztés 

8 óra                                    9 fő 

Aszódiné M. Beáta 

 

gyógytestnevelés 24 óra                                  34 fő 

tehetségműhely Törperős gyermektorna:4 óra                                  8 fő 

Fejlesztendő terület:  

- egyenlő szakmai munkamegosztás 
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Delacato 8 óra                                   7 fő 

Bekéné K. Edit 

 

képességfejlesztés 8 óra                                   8 fő 

tehetségműhely Okos matek: 4 óra                                  11 fő 

Romhányi Olga 

 

gyermektánc 4 óra                                16 fő 

tehetségműhely Perdülj! Fordulj! 4 óra                                  15 fő 

Erdősné Ladányi Boglárka tehetségműhely Csilingelő Csengettyűk 4 óra 7 fő 

Kerekes Mária tehetségműhely Törppingáló: 4 óra/ régi ovi 4 fő 

Gyuricsánné Pleva Éva tehetségműhely Zöldmanók: 4 óra 12 fő 

 

 

A nevelő munkánkat az első félévben segítő külső szakemberek: 

 
Logopédus Skorkáné Homoki Henriette 

Tamásné Petrezselyem Dolli 

Gyógypedagógusok Ábel Ágnes, Kapócs Győző, Baukó Ferenc 

Edző Verebélyi Gábor 

 Angol tanár Nagy Viktória 

 

A nevelő-fejlesztő munkánkat segítő külső szakembereink tevékenységét is nehezítette a pandémia, és az 

elrendelt rendkívüli szünet, ennek ellenére folyamatos volt az SNI gyermekek ellátása. A szakemberek is 

az eljárásrend szerinti testhő ellenőrzés és kézfertőtlenítés után, szájmaszkot viselve jöhettek be az 

intézménybe, melyet a fejlesztő munkájuk helyszínén vehettek le. A gyermekek kognitív és mozgás 

fejlesztését lelkiismeretesen látta el Baukó Ferenc. Az SNI és a beszédhibás gyermekek logopédiai 

ellátása szintén folyamatos, zökkenőmentes volt. Sokkal hatékonyabb és gördülékenyebb a beszédhibás 

gyermekek fejlesztése azáltal, hogy a Tiszakécskei Szakszolgálat az új óvodának és a régi óvodának is 

külön logopédust biztosít.   

Óvodánkban már negyedik éve a Lakiteleki Auti Alapítvány által foglalkoztatott gyógypedagógusok 

látják el az autista gyermekeket. Sajnos évről-évre magasabb az ellátandó autista gyermekek száma, így 

ebben a nevelési évben 3 autista gyermek fejlesztését tudták vállalni. Kapócs Győző autista szakemberrel 

jó kapcsolatot építettek ki a dolgozók és gyermekek egyaránt. Ami nehezítette az autista gyermekek 

fejlesztését, hogy Győző veszélyeztetettsége miatt november 23-tól Home Office-ban dolgozott, és csak 

januártól jött vissza újra a gyermekek közé, majd egészségi állapota miatt is sokat hiányzott.  

Egy autista gyermek fejlesztését a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei 

Tagintézménye gyógypedagógusa: Ábel Ágnes vállalt. Sajnos a decemberi hónapban a vírusveszély miatt 

Ági is Home Office-ban dolgozott, így nem találkozott személyesen a gyermekkel, csak online. Ő is 

januártól folytatta személyesen a fejlesztést, majd a rendkívüli szünet és az autista gyermek gyakori 

betegeskedése megnehezítette a fejlesztést. 

A következő nevelési évtől 2 autista gyermekünk Kiskunfélegyházán, gyógypedagógiai óvodában 

folytatja óvodakötelezettségét a megyei Szakértői Bizottság javaslatára, 1 kisfiú pedig az Auti Tanodában 

kezdi meg tankötelezettségét.  

A nevelési év elején még megtartható volt a szabadban az első szülői értekezlet. Így az autista 

gyermekeket nevelő csoportokban érzékenyítő összevont szülői értekezleteket tartottak az autista 

szakemberek. Alapelveink között szerepel, hogy mindenkinek joga van az emberi méltósághoz, az 

egyenlő bánásmódhoz. Legyen az autista, bármely más sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Az érzékenyítés során az autizmussal foglalkozó 

szakemberek bemutatták, miben más egy autista gyermek, mint korabeli társai. Kiemelték, milyen fontos 

a szoros együttműködés az óvónő, a pedagógiai asszisztensek, a szülők és a gyógypedagógusok között a 

hatékony munka érdekében. 

Az autista gyermekeket nevelő csoportjainkban is kiváló segítségek a pedagógiai asszisztensek és a 

dajkák. 
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Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

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

Az óvodák jól felszereltek, megfelelő feltételek között működtek. A járványhelyzetben az Operatív Törzs 

döntése alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosította folyamatosan a kéz- és 

felületfertőtlenítő szereket.  Az óvoda költségvetésén túlmenően pályázati összegek, szülők, 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. 

 

 

Pályázataink: 

 

1. Lakitelek Önkormányzata beadta a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges 

többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII.15.) Korm. határozat alapján Magyarország 

területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzati 

tulajdonában lévő óvodaépületek felújításának támogatására pályázatát, mely sikeres volt.  Az 

elnyert 6 909 588 forintból a régi óvoda épületének teljes világítása megújult korszerű 

világítótestekkel, napelemek felhelyezésére került sor, valamint kiépítésre került a WIFI hálózat. 

Beszerzésre került a fejlesztőbe 6 db gyermekszék, 2 db trapézasztal, óvodai csoportszobába 

szőnyeg. 

 

2. Magyarország Kormánya által megvalósított „Ovis labdaprogram” keretein belül mindkét 

óvodánk sportszereket tartalmazó egységcsomagot kapott, 400 000 Ft értékben, mint támogatott 

intézmény. A program célja, hogy valamennyi óvodai feladat-ellátási helyen hozzáférhetővé 

váljanak a gyermekek számára, olyan sporteszközök, melyek használatával emelkedik a sportoló 

gyermekek száma, amellyel kialakul az igényük a rendszeres testmozgásra, a mozgás-gazdag 

életmódra. 

 

 

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 

➢ Zöldhulladék tároló kiüríttetése. 
➢ csatorna takarítása 
➢ hátsó kiskapu festése 

➢ Margaréta udvarán mérleghinta alatt gumik 

cseréje 

➢ Katica udvarán a babaház hátsó 

széldeszkájának javítása 

➢ kazán javítása, felülvizsgálata 

➢ tűzjelző karbantartása 

➢ rágcsálóírtás 

➢ Zöldhulladék tároló kiüríttetése. 

➢ csatorna takarítása 

➢ fák ágainak levágása 

➢ hátsó nagykapu javítása 

➢ kazán felülvizsgálata 
➢ rágcsálóírtás 

 

 

A székhelyen lévő fénymásoló főpaneljának meghibásodása miatt, és ebből kifolyólag a drága javítása 

miatt, új nyomtatóra volt szükségünk. A leggazdaságosabbnak a nyomtató bérlését találtuk. Így 

intézményünkben XEROX WorkCentre 7120 A/3-as színes nyomtató, másoló, szkenner, e-mail feladatok 

elvégzésére képes gép került beüzemelésre.  

 

 



 

7 Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Éves értékelés 2020-2021 

A nevelési év során még elvégzett karbantartások, fejlesztések. 

A kialakult járványhelyzet miatt március 08 – április 18-ig elrendelt rendkívüli szünet miatt ismét előre 

lettek hozva nyári karbantartási munkálatok, melyek folyamatosan ütemezett, precíz elvégzése Rácz 

Zoltán karbantartónk és Kiss István kisegítőnk keze munkáját dicsérik.  

Megtörtént az intézmények nagytakarítása, alapos fertőtlenítése is. Mindemellett a benti és kinti játékok 

kiselejtezése, az irattár rendbetétele, az elmaradt dokumentációk pótlása, javítása, a régi óvoda 

melléképületének kipakolása, selejtezése. Valamint: 

 

➢ óvodák légterének ózongenerátorral történő vegyszermentes vírus-baktériummentesítése, 

➢ tornaeszközök fertőtlenítése, mosása, 

➢ óvodák homokozóinak, mérleghinták ülőkéinek javítása, 

➢ Mazsola csoport udvarán fészekhinta állványának teljes gerenda cseréje, fészekhinta javítása, 

➢ Mazsola csoport udvarán árnyékoló elkészítése, láncos híd udvari fajáték korlátjának cseréje, 

➢ óvodai tavak kitisztítása, 

➢ mindkét óvodában kertrendezés, virágültetés, diófák ültetése, 

➢ folyamatos fű- és sövénynyírás, 

➢ mindkét óvodában gyógynövénykertek elkészítése szülői támogatással, 

➢ új óvoda kapujánál felhelyezett szülői hirdető javítása, 

➢ az óvodai udvaron elhelyezett kerti asztalok javítása, 

➢ új fűnyíró, porszívó beszerzése,  

➢ 25 db gyermekágy megjavíttatása, 

➢ tornaszőnyeg megvarratása, 

➢ új bögrék, poharak, kancsók, tányérok beszerzése, 

➢ új ózongenerátor helyi vállalkozótól adományként, 

➢ kombinált mozgásfejlesztő tornaszer szülői adományként. 

 

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. Tervezzük még mindkét óvodában a kültéri fa játékok lazúrral történő festését, a kerti padok 

javítását, a régi óvodában és a Pillangó udvarán a kültéri fa kuka megjavítását, redőnyök javítását.  

 

Céljaink eléréséhez kérjük továbbra is a fenntartó, a szülői szervezet és a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 

támogatását.  

 

SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

Nevelési év gyermeklétszám adatai 

Csoportok létszáma 2021.01.31-ig Csoportok létszáma 2021.05.31-ig 

 

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 24 1 0 25 24 1 0 25 

Katica 24 1 1 27 25 1 1 28 

Margaréta 24 2 1 28 24 2 1 28 

Pillangó 25 2 0 27 25 2 0 27 

Napsugár 23 2 0 25 23 2 0 25 

Vackor 22 1 1 25 23 1 1 26 

Mazsola 24 0 1 26 23 0 1 25 

Összesen 166 9 4 183 167 9 4 184 
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Tankötelessé válók száma: 57 

Iskolába elmegy ősszel: 47 

 

 

Csoportok életkor és nem szerinti megbontásban május 31-ig 

 

 

 

 

 

 

A GYERMEKEK SZOCIÁLIS HELYZETE, GYERMEKVÉDELEM 

 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2021.01.31-ig 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma 

2021.05.31-ig 

Csoport 

neve                    

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

HH HHH SNI BTMN Kiemelten 

tehetséges 

Bóbita 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 

Katica 1 0 2 2 0 1 0 2 2 1 

Margaréta 1 1 3 0 0 0 1 3 0 1 

Napsugár 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 

Pillangó 4 1 2 3 0 4 1 2 2 0 

Vackor 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

Mazsola 1 0 1 4 0 1 0 1 4 0 

Összesen: 7 2 13 11 1 6 2 13 10 4 

 

 

 

 

 

 

Csoport neve                    3 éves 4 éves 5 éves 6 éves  

összesen 

Fiú Lány 

BÓBITA 7 9 6 3 24 12 12 

KATICA 7 9 8 1 25 14 11 

MARGARÉTA 11 8 5 1 24 12 12 

PILLANGÓ 6 8 9 2 25 11 14 

NAPSUGÁR 9 5 9 0 23 9 14 

VACKOR 7 9 7 0 23 13 10 

MAZSOLA 8 9 3 3 23 12 11 

Összesen: 55 57 47 10 167 83 84 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2021.01.31-ig 

 

Kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek adatai 

2021.05.31-ig 
 

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 2 23 1 0 2 23 1 0 

Katica 2 22 2 0 2 23 1 1 

Margaréta 5 24 0 0 5 24 0 0 

Napsugár 1 16 7 0 1 20 4 0 

Pillangó 5 24 1 0 5 24 1 0 

Vackor 1 21 0 1 1 22 0 1 

Mazsola 2 22 1 1 3 21 1 1 

Összesen: 18 152 12 2 19 153 11 3 
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A törvényi előírásoknak megfelelően, a településünkön, a 2020. augusztus 31-ig harmadik életévét 

betöltött minden kisgyermek óvodába jár. 

 

Óvónőink gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő lapot töltöttek 2020 szeptemberében, 

2021 januárjában és júniusában, melyek elemzésekor jól láthatók a fejlesztésre szoruló gyermekek, a 

segítségre szoruló családok. Madari Istvánné, a gyermekvédelmi felelősünk kiválóan és lelkiismeretesen 

koordinálja ezt, és nagyon jó szakmai kapcsolatot alakított ki a Tiszakécskei és a Lakiteleki Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat tagjaival, a védőnőkkel, a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületével, a bölcsőde 

gyermekvédelmi felelősével és az óvodai szociális segítővel. Esetmegbeszéléseken vett részt, 

családlátogatásra kísérte az óvónőket, ha kérték, természetesen a vírushelyzetben előírt szabályok 

betartásával. Sajnos a pandémia miatt nem lehetett megtartani azokat a programokat, amelyekbe az 

óvodai szociális segítőt is be tudjuk vonni. Egyedül a Ciki a Cigi „című program, a „Bicajjal az oviba!” - 

egészségmegőrző nap, az életfa ültetése és a Madarak és Fák napja alkalmából szervezett Tőserdei 

kirándulás valósult meg szűk intézményi keretek között, a családok bevonása nélkül. Dicséretes, ahogyan 

Madariné Judit nyomon követi a nehéz anyagi és szociális helyzetben élő családok életét. 

Gyermekvédelmi beszámolójából kitűnik, hogy sajnos még mindig magas a dohányzó szülők száma az 

óvodánkban (25%), viszont jó hír, hogy milyen magas a nagycsaládban élő gyermekek száma (35%). 

Jelenleg óvodánkban 1 védelembe vett gyermek van, alapellátásba pedig 7 gyermek került. 

 

A gyermekvédelmi felderítő lap óvodai összesítője 2021.06.09. adatok alapján: 
 

 összesen fő % 

Gyermekek száma 167 100 

Nagycsaládban élnek 60 35% 

Hátrányos helyzetű 6 3% 

Halmozottan hátrányos helyzetű 2 1% 

Eü.-i szempontból különleges gondozást igényel 28 17% 

Egyedül nevelő szülők 14 8% 

Rossz anyagi helyzetben élnek 7 4% 

Dohányoznak 42 25% 

Nevelési hiányosságok 15 9% 

Rossz lakás visz. 11 6% 

Rendezetlen családi jogállás 3 2% 

Gondozatlan gyermek 1 0,5% 

Érzelmi, értelmi hiány 4 2,3% 

Gyermekvédelmi kedvezmény 18 11% 

 

 

KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK MEGVALÓSULÁSA 

 

PEDAGÓGIAI EREDMÉNYESSÉG 

 

 

A Covid-19 járvány teljesen átalakította az intézményünk működését. A vírusveszély miatti eljárásrend 

bevezetésével a szülőkkel való kapcsolattartás teljesen áthelyeződött online térbe, számos programunk 

elmaradt, hiszen a korlátozó intézkedések miatt meg sem szervezhettük. Azonban arra törekedtünk, hogy 

az intézményeinkben a gyermekek boldog gyermekkorukat élhessék, ehhez biztosítsuk számukra a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, feltételeket. Ebben a világjárványban is igyekeztünk az adott szakmai 

színvonalat megtartani, és nap, mint nap érezzük és tapasztaljuk, hogy ez közel sem olyan könnyű feladat. 

Szakmai tevékenységünk során célunk továbbra is a kapott szellemi értékek, az eddigi munkánk 

színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése a Minősített referenciaintézmény címnek megfelelve. Nagy 

hangsúlyt fektettünk a megújuló szervezet tudatos alakítására, a közösen elfogadott értékek mentén.   

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy valamennyi munkatársunk jól érezze magát intézményünkben 

ebben a járványhelyzetben is, mind szakmai, mind az emberi kapcsolatok kiegyensúlyozottak legyenek.  
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A nevelési évünk kiemelt feladata: a Pedagógiai Programunk beválásának vizsgálata. Megnézzük, 

felülvizsgáljuk azt, hogyan tudtuk megvalósítani azokat a célokat, feladatokat a szakmai munkánk során, 

amelyeket a Pedagógiai Programunkban megfogalmaztunk. A programunkban megjelenő alapelveknek 

megtudunk-e felelni, ha nem, módosítani szükséges. A PP vizsgálata folyamatosan történt, a 

nevelőtestület minden tagjának bevonásával, a szakterületéhez, gyakorlati munkájához igazodva. 

 

A szeptembert az új gyermekek beszoktatásával kezdtük a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseinek betartásával, melyet zökkenőmentesen sikerült megvalósítanunk. 

 

Zöld óvodai programjaink közül szeptember 24-én megrendezésre került a „Bicajjal az oviba!” 

programunk, ezáltal is a gyermekek környezettudatosságát erősítve, az autómentes napra felhívva a 

figyelmet. Kiválóan koordinálta ezt a programunkat Erdősné Ladányi Boglárka, Gyuricsánné Pleva Éva 

és Madari Istvánné, valamint a biztonságunkat felügyelték a polgárőrök, akikre most is számíthattunk.  

 

Sajnos a vírushelyzet miatti korlátozások nem tették lehetővé, hogy zenés koncerttel színesítsük a Márton 

napi hagyományunkat, viszont szűk körben a Márton napjával egybekötve a hagyományunkhoz híven 

elültettük az életfát. Amikor az elmúlt egy évben született 43 gyermeket szimbolizáló szívecske is 

felkerült a Virágos kőrisre.  

 

A Nemzetközi Füstmentes Világnap alkalmából, november harmadik csütörtökjén a „Ciki a cigi!” 

program került megrendezésre az iskola előtt álló gyermekek számára, ahol a dohányzás káros hatásaira 

hívta fel a figyelmet egy játékos, vidám foglalkozás keretein belül Erdősné Ladányi Boglárka. 

 

A 111/2021. (III.6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a 

gyermekfelügyeletről szóló rendelkezése és az emberi erőforrások minisztere 18/2021. (III.06.) EMMI 

határozata alapján elrendelt rendkívüli szünet még tovább nehezítette a szakmai munkánkat. Ugyanis a 

kialakult járványhelyzet miatt 2021.03.08-04.06-ig csak gyermekfelügyeletet biztosíthattunk. Majd ezt 

meghosszabbította a kormány 04.18-ig.  

 

Így később, május 07-én került megrendezésre, a „Semmiből valamit” kiállításunk, melyre minden óvodai 

csoport és néhány tehetségműhely különböző méretben, és szabadon választott technikával készített 

különféle pályamunkákat (játékokat, használati tárgyakat). A megkötés csak az volt, hogy 

újrahasznosított legyen! Ezt kiválóan koordinálta Gyuricsánné Pleva Éva, a Természetismereti 

Munkaközösség élén. 

A pályamunkák zsűrizése után, az ajándékok átadására a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett 

Tőserdei kiránduláson, május 12-én került sor.  Ezzel a programunkkal is lehetőségük nyílt az óvodás 

gyermekeknek arra, hogy saját cselekedeteikkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz. A pedagógusok 

pedig segítenek tudatosítani bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.  

 

A járványhelyzet miatt az intézményen belül működő programjainkra, fejlesztő foglalkozásainkra 

fektettünk nagyobb hangsúlyt. Folyamatosan beindultak a mozgásfejlesztő és egészségmegőrző 

programjaink. A Góliát-gyermeklabdarúgó programunkra a nevelési év végéig 21 gyermek járt kitartóan. 

Látható, hogy milyen kedvelt a gyermekek és szülők körében. A program kiváló koordinálását végzi 

Barta-Bencsik Anita óvodapedagógusunk, és Kakóné Gál Andrea pedagógiai asszisztensünk. A 

vírusveszély miatt nem kerültek megrendezésre a Bozsik tornák, viszont az utolsó ovi foci alkalmával a 

gyermekek ellátogattak Kecskemétre a Széktói Stadionba. A gyerekek nagyon élvezték a létesítmény 

túrát. 

 

A gyógytestnevelés és Delacato foglalkozásokat továbbra is Aszódiné Magyar Beáta intézményvezető 

tartotta lelkiismeretesen. A nagy gyermeklétszámra való tekintettel a gyógytestnevelés három csoportban 

zajlott. A régi óvodában 6 kisgyermek tornázott az újban 28. A Delacato tornára 1 régi és 6 új óvodás járt.  

 

A vízhez szoktatás programunkat a COVID-19 vírusveszély miatt nem valósíthattuk meg.  
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A művelődési programok közül, amíg a járványhelyzet engedte, a megfelelő járványügyi szabályok 

betartásával könyvtárórákon vettek részt az óvodásaink, melyhez a lakiteleki könyvtár biztosította a 

helyet és a kiváló programokat. Köszönjük mindezt Szabó Istvánné Juditnak, a könyvtár vezetőjének. 

A pandémia miatt a Ciróka bábszínházban is szünetelt a nagyoknak szóló bérletes előadássorozat.  

 

A gyermekek körében oly kedvelt tánc a vírushelyzetben is működött Romhányi Olga lelkes vezetésével, 

természetesen a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend betartásával. A gyermektánc 

foglalkozásokon 16 gyermek vett részt, a Perdülj! Fordulj! tehetségműhely táncosai pedig 15-en voltak. 

Sajnos a Szüreti felvonulás és a Luca napi táncház elmaradása miatt nem tudtak fellépni.  

 

Kedvelt program a szülők és gyermekek körében a játékos angol nyelvtanulás. Ez jól látható a magas 

létszámból is. Összesen 20 gyermek járt szívesen a Nagy Viktória angoltanárnő által vezetett 

foglalkozásokra, ahol játékoskeretek között ismerkedhettek az angol nyelv alapjaival. Az elrendelt 

rendkívüli szünet idején elmaradt angol foglalkozásokat a tanárnő bepótolta az óvodák újra nyitásával. 

Lajmer Ágnes óvodapedagógusunk, koordinálja ezt a sikeres programot. 

 

 

Szerepléseink nagy része elmaradt. Ami megvalósult, az is online térben történt, melyért nagy dicséret jár 

a dolgozóknak. 

 

III. Adventi hétvége: Óvónők éneke  Gyuricsánné P. Éva, Erdősné L. Boglárka,                         

Táborosiné T. Mónika, Lajmer Ágnes, Kristófné M. Anita, Romhányi Olga, 

Dósa Ivett, Pálné Cs. Diána  

Falukarácsony Pillangó  Erdősné L. Boglárka, Táborosiné T. Mónika 

 

Gondozóház anyák napja Vackor  Bekéné K. Edit, Gulyásné V. Edit 

 Pillangó  Erdősné L. Boglárka 

 

Minden óvodai csoport készült színvonalas anyák napi műsorral, melyet videóra felvéve a zárt facebook                          

csoportokban tettek közzé az óvodapedagógusok a szülők nagy örömére. 

 

A tanköteles korú gyermekek DIFER vizsgálata 2021. január 14-től kezdődött meg, melyet Aszódiné M. 

Beáta intézményvezető végzett az eredményes iskolakezdés előfeltételét képező elemi készségek 

diagnosztikus értékelését lehetővé téve. Sajnos a sok megbetegedés és a Covid-19 járvány miatt elrendelt 

rendkívüli szünet megnehezítette a mérés folyamatosságát.  

Az eredményeket látva, nagyon jó volt és dicséretes, hogy már az év elejétől megkezdték az 

óvodapedagógusok a tanköteles korú gyermekek iskolára való felkészítését. Készülve előre az esetleges 

rendkívüli szünet elrendelésére. 

 

DIFER  

 

A tanköteles korú gyerekek száma:  57  fő 

Vizsgált tanköteles korú gyerekek száma: 54  fő 

Vizsgálat időpontja      2021. január-február-április hó 

A mért készségek sorrendje: összehasonlítás 

 
Készségek felsorolása 2021 

% 

2020 

% 

Beszédhanghallás fejlettsége 94,4 %  98,6 % 

Relációszókincs fejlettsége 81,5 %  87,7 % 

Tapasztalati összefüggés - megértés 77,7 % 90,4 % 

Tapasztalati következtetés 

fejlettsége 

75,9 %  80,8 % 

Számolási készség fejlettsége 64,8 % 75,3 % 

Írásmozgás koordináció fejlettsége 7,4 % 2,7 % 
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Az összehasonlító táblázatból jól látható, hogy ebben a nevelési évben a gyermekek vizsgált készségei 

gyengébbek az előző évihez képest, csak az írásmozgás koordináció fejlettsége mutat jobb eredményt, de 

még így is nagyon alul marad. Annak ellenére, hogy ennél a korosztálynál az ujjaik csontosodása 

folyamatos, javaslom a nevelőtestületnek, hogy játékos feladatokkal nagyobb figyelmet fordítsanak a 

finommotorika fejlesztésére. A legnagyobb különbség az előző évhez képest a gyermekek logikai 

gondolkodásának és matematikai képességeiknek a fejlettségében látható. A tapasztalat is az volt 

általában, hogy az idei nevelési évben a nagycsoportos gyermekek kognitív képességei jóval gyengébbek 

voltak az előző évi nagyokhoz képest. 

 

Az új törvény hatályba lépésével (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (45.§ (2)) csak a 

Szakértői Bizottság és az Oktatási Hivatal javaslatával maradhat tanköteles korú gyermek még egy évet 

az óvodában. A vizsgálatok eredményeképpen az 57 tankötelesből 47 gyermek kezdi meg az iskolát 

ősszel. A Szakértői Bizottság javaslatára 7, az Oktatási Hivatal engedélyével pedig 3 gyermek marad még 

egy évet az intézményünkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL, SZÜLŐK RÉSZT VÉTELE AZ ÓVODAI ÉLETBEN, 

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSALÁDOKKAL. 

 

 

A vírushelyzet miatt az óvodai csoportokban folytatott projektekről, témahetekről a zárt facebook 

csoportokon keresztül tudtak a szülők tájékozódni. Nagyon hálásak, amiért a fotókon, rövid 

videofelvételeken láthatták milyen program, téma zajlott éppen az adott óvodai csoportban.  

 

Sajnos a pandémia miatt az idősek világnapjára nem hívhattuk a nagyszülőket, az egészségüket így óvva. 

Az idén a Népfőiskola „Mi sül a kemencében?” című programja is elmaradt, és nem szüretelhettünk. 

 

A szülői szervezettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, az intézmény vezetője rendszeresen tartja a 

kapcsolatot a szülőkkel, az SZMK elnökével. Bár a pandémia miatt nem szervezhettek semmiféle 

gyülekezéssel járó programot, így a mindenki által várt őszköszöntő szüreti napunkat, és a szüreti bált 

sem lehetett megrendezni.   

Ezért a szülők új ötletek alapján próbáltak szervezni olyan gyülekezéssel nem járó programot, amellyel a 

kieső bevételeik egy részét tudták pótolni. Ilyen rendezvény volt, az október 13-án megtartott Szüreti 

Udvar. Örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők szívesen fogadták a kezdeményezést, nagy sikere volt a házi 

süteményeknek, gyorsan gazdára találtak az ügyes kezek által készített kézműves termékek is. Sikeresen 

elkeltek a tök lámpások is, amelyet a piacon árultak. Távlati terveik között szerepelt november végén egy 

Mikulás-váró ünnepség megtartása is, de sajnos a járványhelyzet miatti kormányrendelet ezt nem tette 

lehetővé.  

 

A vírushelyzet miatti korlátozások következtében, a leendő óvodás gyermekek családjait nem tudtuk 

bevonni a Márton napi hagyományokkal összekötött életfa ültetésbe sem.  

 

A Mikulás, a vírushelyzetben is megérkezett a gyermekek nagy örömére, majd átadta a várva-várt 

csomagot, melyet a szülői szervezet támogatásával kaptak meg, és a karácsonyi ajándékok megvásárlását 

is 30 000 forinttal támogatta csoportonként az SZMK, valamint szaloncukorral.  

 

A kormány 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelete a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának 

feltételeiről szóló rendelkezése alapján megszervezhettük, megtarthattuk az évzáró-ballagási 

Fejlesztendő terület:  

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

egyéni fejlesztéshez. (írásmozgás koordináció, elemi számolási készség…) 
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ünnepségünket, természetesen a rendelet szabályainak és a védelmi intézkedéseknek megfelelően. A 

ballagási rendezvényre meghívott személyek életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül 

részt vehettek azzal, hogy a nevelési intézmény zárt részeiben, épületében nem tartózkodhattak. 

Az új óvodában május 27-én, a régi óvodában pedig május 28-án, délután került megrendezésre a vidám 

évzáró-ballagási ünnepség, amely mindvégig az épületeken kívül zajlott. A szülők nagyon örültek a 

lehetőségnek és nagyon fegyelmezetten betartották az előírt magatartási szabályokat.  

 

A csoportokban az első szülői értekezletet tarthattuk meg a szabadban a COVID vírusveszély miatt, ahol 

tájékozódhattak a nevelési alapelveinkről, értékeinkről a családok. A szeptemberi szülői értekezletek 

elején érzékenyítést tartottak az autista szakemberek azokban a csoportokban, ahová jár autista gyermek. 

A fejlesztőpedagógusaink és tehetségfejlesztőink ebben a járványhelyzetben írásban tájékoztatták a 

szülőket.  

Óvodánkban minden csoport kiválóan működtet a szülőkkel zárt csoportot, amely nagyon alkalmas a 

gyors informálásra, és a csoportban készült fotók, rövid videók feltöltésére. Ezáltal nyertek betekintést a 

családok az intézmény életébe a pandémia idején, nagy hangsúlyt fektetve az adatvédelemre. A szülők 

nagyon örültek, hogy az anyák napjára, habár nem jöhettek be az intézménybe a járványhelyzet miatt, 

mégis láthatták gyermekeiket anyák napi műsort előadva. Hiszen a videóra felvett kis, ünnepi műsorokat 

a zárt csoportokban megnézhették. Ugyanígy történt az Okoska és a Törperős tehetségműhelybe, valamint 

a gyógytestnevelésre járó gyermekek utolsó, bemutató foglalkozásaiknak a megtekintése is. A 

járványhelyzetben történt enyhítéseknek köszönhetően a Perdülj! Fordulj! tehetségműhelybe járó 

gyermekek az épületen kívül, az óvoda udvarán tudták bemutatni a tudásukat az év végi záró 

foglalkozásukon, a szülők nagy örömére. 

 

A szülők jól tudtak még tájékozódni az egész nevelési évben az óvodában történtekről a havonta 

megjelenő Laki Lurkó oviújságból, valamint a honlapunkról (www.szivarvanyovi.hu).   

 

 

 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDTETÉSE 

  

Munkaközösségeink aktívan részt vettek intézményünk szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében. Ennek megfelelően a nevelési év kiemelt feladataira is fokozott figyelmet fordítottak. 

 

Óvodánkban három munkaközösség működik, melyből egyben a bölcsőde egyik kisgyermeknevelője is 

dolgozik. 

A Fejlesztő munkaközösség kiváló szakmai munkájával segíti a nevelőtestületet a fejlesztőpedagógiai 

feladatok ellátásában, prevenciós és korrekciós munkában, a mérések-értékelések, vizsgálatok 

elemzésében, szakmai előadásokat, hospitálásokat, szakmai konzultációkat szerveznek. Ebben a nevelési 

évben a kiemelt feladatra fókuszálva: a PP beválásának vizsgálatára, a szakmai célok, feladatok 

megvalósulása tükrében.  A következő területeket vizsgálták: 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja  

- Különleges bánásmódot igénylő gyermekek (SNI, BTMN)  

- A tevékenységben megvalósuló tanulás  

- MELLÉKLET: Egységes mérés-értékelési rendszer  

- Gyermekkép – Óvodakép 

- A nevelési, fejlesztési céljaink és feladataink 

- Óvodánk nevelési, fejlesztési célja 

- A nevelési célokból fakadó feladataink 

- A nevelési célokból fakadó feladataink tervezése és az eredmények értékelése 

 

http://www.szivarvanyovi.hu/
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Dicséretes, hogy a bölcsődéből is részt vesz kisgyermeknevelő a munkaközösség működésében, ezáltal is 

párhuzamot vonva az óvoda és bölcsőde kiemelt feladatában és reflektív együtt gondolkodásra 

ösztönözve a kisgyermeknevelőket.  

Példaértékű Bekéné Kotvics Edit munkaközösség vezető szakmai munkássága, és ahogyan irányítja a 

munkaközösségben folyó munkát. Sikeres mesterpedagógus minősítéséhez gratulálunk. 

Mesterprogramjának megvalósítását 2021.01.01-től megkezdte, melyben megjelenik magas szintű 

fejlesztőpedagógusi tevékenysége. 

A Fejlesztő Munkaközösség tagjainak száma sajnos csökken egy fővel, hiszen Gulyásné V. Edit 

nyugdíjba vonul. 

 

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

iskolával, annak vezetőjével, aki két alkalommal is fogadta a Zöld manók tehetségműhely gyermekeit 

Gyuricsánné P. Éva vezetésével.  Sajnos a pandémia miatt nem volt több lehetőség a személyes 

találkozóra. Céljuk: az Örökös Zöld Óvodai címnek megfelelő tartalmak koordinálása, a programok 

magas szinten való megvalósítása. A Pedagógiai Program felülvizsgálatakor a munkaközösség vizsgálta a 

következő területeket: 

-Örökös Zöld Óvoda megnyilvánulása a Programban 

- A külső világ tevékeny megismerése 

- A munka jellegű tevékenység 

 

Évike fokozott figyelmet fordít a madarakról való gondoskodásra is, hangsúlyozva és felhívva a 

figyelmet, hogy Madárbarát Óvoda vagyunk. Dicséretes, hogy óvodai csoportjaink csatlakoztak a 

„Madárfüttyös Tőserdő – Legyél a része!” projekthez. Így kihelyezték a saját, csoportjuk nevével ellátott 

madárodújukat is, remélve, hogy bele költözik egy madárcsalád.  

Gyuricsánné P. Éva kiváló koordinálásának köszönhetően megvalósult a Madarak és Fák napja 

alkalmából szervezett, játékos-ügyességi feladatokkal egybekötött Tőserdei kirándulás, és a „Semmiből 

valamit!” pályázat megvalósítása. 

A munkaközösség aktív munkáját tükrözi az intézményeinkben elkészített gyógynövénykertek is, 

melyekhez szülői segítséget is kaptunk.  

A bölcsőde szakmai vezetőjének és Sztakó Csilla kisgyermeknevelőnek köszönhetően egy évre 

megkaptuk az „Állatbarát Óvoda” címet. Ugyanis megírták a pályázatukat az „Év Állatvédő Óvodája 

2021” címmel. Így a Természetismereti munkaközösség tervezi, hogy a jövőben, tagként, bölcsődei 

kisgyermeknevelőt is bevon a munkájába.   

 

A Tehetséggondozó munkaközösség tagjai ebben a nevelési évben is hat tehetségműhelyt működtettek. Az 

új óvodában nem volt elég gyermek a Törppingáló-téri-vizuális tehetségműhelyben, így az nem indult. 

Viszont több volt a szépen éneklő, jó zenei adottságokkal rendelkező gyermek, így most működött a 

Csilingelő Csengettyűk-ének zenei tehetségműhely. Nagyon büszkék vagyunk a tehetségműhelyekben 

folyó munkákra, és örülünk, hogy a vírushelyzetben is tudtuk működtetni őket, annak ellenére, hogy az 

intézményen kívül szervezett programjaink elmaradtak, és a záró, bemutató foglalkozásoknak is csak egy 

része valósult meg online formában vagy az óvoda udvarán. Bár a decemberi hónapban a Covid-19 

vírusfertőzésben megbetegedett dolgozók és gyermekek miatt, valamint a kormány által elrendelt 

rendkívüli szünet miatt nem működtek a tehetségműhelyek. A munkaközösség célja a tehetség 

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

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

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

továbbképzések által. Az idei nevelési év kiemelt feladata volt a munkaközösség számára a Pedagógiai 

Program felülvizsgálata a tehetséggondozás területén. Minden tehetségműhely vezetője kiválóan eleget 

tett az Akkreditált kiváló tehetségpont címnek, Romhányi Olga, Bekéné K. Edit, Aszódiné M. Beáta, 

Gyuricsánné P. Éva, Kerekes Mária és Erdősné L. Boglárka, aki kiválóan koordinálja a tehetségműhelyek 

működését. 

 

 

  

 

Fejlesztendő terület:  

- a székhelyintézmény gyógynövénykertjének folyamatos beültetése. 

- komposztáló áttelepítése. 
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A munkaközösségek vezetői által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

 

MUNKACSOPORTOK MŰKÖDTETÉSE 

 

Intézményünkben három szakmai munkacsoport működik, akik maguk alakították ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoztak.  

 

Ebből kettő munkacsoportunk elsősorban az intézményünk kapcsolatait erősítették, bár a járványügyi 

intézkedések miatt kerülni kellett a személyes kontaktust.  A tagok nagyon jól képviselik intézményünket.  

 

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

iskolával. Sajnos a kialakult veszélyhelyzet miatt a nevelési év első felében nem volt lehetőség ősszel 

megszervezni a gyermekek iskolában történő visszalátogatását. A Covid-19 járványhelyzet miatt az 

iskolával való közös programjaink mind elmaradtak. Csak a tanítókkal való szakmai megbeszélésünket 

tudtuk megtartani május 31-én az iskolát kezdő nagycsoportosokról a járványügyi eljárásrendnek 

megfelelő szabályok betartásával a tornateremben. Nagy örömünkre a nagycsoportos gyermekek évzáró-

ballagási ünnepségére a leendő tanító nénik és az igazgató úr is el tudott jönni, látván a leendő első 

osztályosokat. 

A Pedagógiai Program beválásának vizsgálata során a munkacsoport a következő területeket vizsgálta: 

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET TÁMOGATÁSA 

A gyermekek megismerése, fejlődésének nyomon követése, mérése, értékelése 

A gyermekek egyéni fejlettségének megállapítása 

A gyermekek egyéni képességfejlesztése 

Az iskolai tanulási zavarok megelőzését támogató pedagógiai munka 

Az óvoda-iskola átmenetet segítő programok szervezése 

A gyermekek fejlődésének után követése az általános iskola első évében 

 

 

 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. Kiváló kezdeményezésük az „Adni Jó!”, a Covid-19 pandémia helyzetben is sikeresen 

megvalósult, melynek köszönhetően 26 család kapott tartós élelmiszert. A munkacsoport vezető 

betegsége miatt ennek lebonyolításában nagyon aktívak voltak az óvodapedagógusok, melyhez 

gratulálok. 

November 09-én megtartottuk az aktuális járványügyi eljárásrendnek megfelelő szabályok betartásával a 

tapasztalatcserénket egyik fő partnerünkkel a kisgyermeknevelőkkel, a bölcsődéből jött gyermekek 

befogadási tapasztalatairól, önállóságáról, és a családokkal való együttműködésről. Mindig jól tudunk 

alapozni a bölcsőde gondozó-nevelő tevékenységére.   

A partnerek elégedettség mérését Romhányi Olga végezte, idén a munkatársak és az iskolába menő 

gyermekek szülei körében. 

A kiemelt feladata volt a munkacsoportnak a programunk felülvizsgálata során: 

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 

További kapcsolataink vizsgálata. 

 

Sajnos a Környezeti kapcsolatok munkacsoport vezetője, Gulyásné V. Edit nyugdíjba vonul. Köszönjük 

lelkiismeretes, pontos munkáját. 

 

 

Az Önértékelési munkacsoport a feladatainak meghatározását és megvalósítását az eddig felépített 

protokoll alapjaira építve, a törvényi változások figyelembevételével végezte.  Feladata volt, hogy a 

nevelési év során segítse a pedagógusok és az intézményi önértékelést, koordinálja az önértékelési 

rendszer működését. A COVID-19 járványhelyzet miatt több pedagógus is megbetegedett, ill. a kormány 
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által elrendelt rendkívüli szünet is megnehezítette a beütemezett önértékeléseket. Így ezek 

megvalósítására a második félévben került sor. 

Mivel az intézményünk bekerült a 2021. évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe, a 

2021. évi intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésbe, így tervezték az intézmény önértékelését is az 

első félévben. A munkacsoport vezetője: Aszódiné M. Beáta elvégezte november 30-ig az 

intézményt bemutató dokumentumok feltöltését, valamint a vezetői tevékenységét bemutató 

dokumentumok feltöltését az erre a célra kijelölt informatikai felületre. Az Oktatási Hivatal viszont 2020. 

november 30-ig nem tette közzé a tanfelügyeleti ellenőrzés pontos időpontját, hanem módosította a 

veszélyhelyzet megszűnését követő napra. Így az intézményi önértékelést is átütemezték a második 

félévre.  

Nagy teher nehezedik az Önértékelési munkacsoportra, főleg az intézményi és a vezetői önértékelésekkor 

a dokumentumok elemzése során. Ezért külső segítőként bekapcsolódott a munkacsoport munkájába 

Gulyásné V. Edit, aki sajnos nyugdíjba vonul. Köszönjük eddigi segítségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkacsoport vezetők által elkészített értékeléseket a melléklet tartalmazza.  

 

Pedagógiai műhelymunka 

 

A vírushelyzet miatt kevésbé tudtuk óvodánkban folytatni a szakmai műhelymunkát, inkább az 

intézményen belül, csak a saját óvodapedagógusaink közötti alábbi csoportos, horizontális tanulás és 

együttműködés színterein valósítottuk meg:  

- hospitálások,  

- belső továbbképzések,  

- tapasztalatcserék, 

- bemutató foglalkozások.  

 

A gyakornokunk, és az új kolléganők is rendszeresen hospitáltak Romhányi Olgánál, Erdősné L. 

Boglárkánál, Lajmer Ágnesnél, Madari Istvánnénál, Bekéné K. Editnél, Gyuricsánné P. Évánál. 

Dicséretes az óvodapedagógusok segítőkészsége, hogy ezzel a tudásátadással is hozzájárultak 

nevelőtestületünk új és kezdő tagjainak tudatos fejlődéséhez, megerősödéséhez.  

 

Bekéné K. Edit és Aszódiné M. Beáta mesterpedagógus kollégák megkezdték a mesterprogramjuk 

megvalósítását 2021 januárjától. Edit a külső világ tevékeny megismerése-matematikai tartalmú 

tapasztalatszerzés témában tartott hospitálást 2021.01.20-án. Kiváló matematikai tartalmú tevékenységet, 

játékokat láthattak a kollégák. Minden elismerésünk. 

Aszódiné Bea Jó gyakorlatának gyakorlati bemutatását tartotta meg „Cicahát és Dakszli járás” – 

Tartásjavító torna utánzó gyakorlatokkal címmel 2021.02.26-án. A gyermekek tartásának javítására és 

mozgásuknak fejlesztésére láthattak kiváló gyakorlatokat a pedagógus kollégák. 

 

Tapasztalatcserét folytattunk a bölcsődei kisgyermeknevelőkkel és az iskolai tanítókkal az aktuális 

járványügyi eljárásrendnek megfelelő szabályok betartásával, melyek nagyon hasznosnak bizonyultak. 

 

Az Okoska és Törperős tehetségműhelyek, valamint a gyógytestnevelés záró, bemutató foglalkozásaik 

online valósultak meg. Míg a Perdülj! Fordulj! gyermektánc tehetségműhelybe járó gyermekek az óvoda 

udvarán tudták bemutatni a tudásukat a szülőknek a járványügyi helyzetben előírt eljárásrend 

szabályainak megfelelően. 

 

Fejlesztendő terület:  

-  A Környezeti kapcsolatok munkacsoport vezetőjének nyugdíjba vonulása miatt új 

óvodapedagógust kell választani a munkacsoportba, ill. új vezetőt kell megbízni. 

- Az Önértékelési munkacsoport munkájába újabb pedagógus bevonása. 
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INTÉZMÉNYÜNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

 

A nevelési év során a pandémia ellenére 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. A kisgyermeknevelők szakmai 

tapasztalataira nagyon jól tudunk támaszkodni, melyeket jól hasznosítunk az óvodai nevelésünk során. Az 

alsós tanítói közösséggel a májusban megvalósult közös megbeszélés is ebben erősített meg bennünket. 

Nagyon jó az együttműködés az iskola vezetőjével és a tanítókkal egyaránt. A jól bevált gyakorlataink 

közül: az őszi szakmai megbeszélésünk, az iskolába hívogató Gergely-járás, a tanító nénik óvodákban tett 

ismerkedő látogatásai, a Talentumkán való részvételük sajnos elmaradt a vírusveszély miatt. Viszont a 

járványügyi lazító intézkedéseknek köszönhetően a tavaszi szakmai megbeszélésünket megtartottuk, és 

még ezután lesz megszervezve a közös szülői értekezlet az iskola tornatermében. Nagy örömünkre az 

óvodától búcsúzó nagycsoportosok évzáró-ballagási ünnepségén is részt vettek a leendő tanítók és az 

igazgató. Támogatjuk a szoros együttműködést az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. 

Jó kapcsolatot ápolunk a gondozóházzal. Sajnos a COVID-19 miatt nem tudtunk menni a gyermekekkel 

az idősek napján, karácsonykor, húsvétkor. Viszont anyák napjára online műsorral lepte meg két csoport 

gyermekei az időseket, akik nagyon meghatódtak és örültek.  

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 felelős lelkiismeretes munkájának, hisz arra törekedtünk 

mindvégig, hogy a problémák mielőbb megoldódjanak. Többször is esetkonferencián, védelembe vagy 

alapellátásba vett gyermeknél családlátogatáson vettünk részt a családok segítése érdekében. Ebbe a 

tevékenységünkbe bevonjuk az óvodai szociális segítőt.  

Sajnos a vírusveszély miatt a Közösségi Tér, Népfőiskola, könyvtár nem tudta megszervezni a 

programjait, amelyek mindig színesítették az óvodai nevelésünket.  

A vízhez szoktatás programunkhoz ingyen használhatják óvodásaink az uszodát, melyért nagyon hálásak 

vagyunk. De sajnos ebben a nevelési évben nem lehetett ezt a programunkat megvalósítani a Covid-19 

járvány miatt.  

A könyvtárban, amíg a vírushelyzet engedte, könyvtárórán vettek részt a nagycsoportosaink, melyeket 

nagyon élveztek. Köszönjük Szabó Istvánnénak, a könyvtár vezetőjének, hogy az óvodás korosztálynak 

megfelelő programokon való részvételre ad lehetőséget.  

A Közösségi Tér az idén kevesebb programot tudott biztosítani az elrendelt különleges jogrend miatt. 

Jelentős a civil szervezetekkel kialakult kapcsolatrendszerünk: a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány 

támogatta a munkatársak továbbképzéseinek díját. A Polgárőrség mindig szívesen segít, hogy a 

gyermekek, felnőttek biztonságban legyenek, így volt ez a bicajjal az oviba programunkon is.  

Az intézményünkben rendszeres a közösségi szolgálat. A nyárra már jelentkezett 12 diák.  

 

Továbbképzések 

 

Ahhoz, hogy intézményünkben magas szintű szakmai munka folyhasson, pedagógusaink közös 

továbbképzésen vettek részt kreativitás és tehetség témában.  

Majd a kialakult vírusveszély miatt online továbbképzéseken folytatták ismereteik, tudásuk bővítését, 

melyeket a gyakorlati munkájukban tudnak hasznosítani, mely nagyon dicséretes.  Bekéné K. Edit „A 

gyermek fejlődésének nyomon követése” c. EFOP-os online képzésen vett részt, és egy új, kísérleti, 

szakmai anyag tesztelésében vállalt feladatot. 

Táborosiné T. Mónika és Kerekes Mária Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a 

gyakorlatban című továbbképzésre jelentkezett 60 órában. Erdősné L. Boglárka, Sebestyén Andrea és 

Barta-Bencsik Anita „Gyógypedagógiai specializáció óvodapedagógusoknak” megnevezésű képzésre 

jelentkeztek, amely távoktatásban (online képzés) valósul meg a járványügyi helyzet miatt. A 

pedagógusok továbbképzésen való részvételének költségét 50 %-ban az alapítvány támogatta. Romhányi 
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Olga önköltségén végezte képzéseit: „Így tedd rá!” – Kárpát medence játékai, - Komplex fejlesztés Így 

tedd rá-val. – Játékok, szokások a tavalyi félévben. Népmese foglalkozások tervezésének módszertana, A 

pompás Napok szemléletével az óvodában és alsó tagozatban címmel. Erdősné L. Boglárka a Nemzeti 

Tehetség Központ által szervezett: Aranykalapácsok és tündérigék a tehetség szolgálatában címet                                                     

viselő és a Zeneterápia-Pedagógiai Szakmódszertan című, zenei nevelés témájú online továbbképzésben 

vett részt. Kristófné Molnár Anita szintén önálló indíttatásból, saját érdeklődésének megfelelően végezte 

el a Szegedi Oktatási Központ által meghirdetett, Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezésében a 

Diabétesz oktatási program a cukorbeteg gyermekekért elnevezésű online képzését.  

Aszódiné Magyar Beáta szintén online képzésekbe kapcsolódott be. Ezek mind intézményvezetőknek 

szólóak voltak: „A cukorbeteg gyerekek közösségi fogadásáért” címmel, valamint az „Intézményvezetők 

felkészítése az intézményi önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 

ellátására” címmel, amelyek nagyon hasznos tartalommal bírtak.  

Németh Lászlóné óvodatitkár, mint munkavédelmi felelős képezte magát továbbképzésen, amely szintén 

online valósult meg a vírusveszély miatt. Ezen a képzésen az intézmény tudta támogatni anyagilag. 

Magyar Rita pedagógiai asszisztensünk szintén online képezte magát az Oktatási Hivatal által szervezett 

„Diabétesz, oktatási program a cukorbeteg gyermekekért” témában. 

Dicséretes a pedagógus kollégák, és a nevelést segítő munkatársak aktivitása a tudásuk, ismereteik 

bővítése terén. 

A továbbképzéseket lelkiismeretesen koordinálja, és dokumentálja Erdősné Ladányi Boglárka 

intézményvezető helyettes. 

 

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. Köszönjük Gulyásné V. Editnek, hogy ilyen szakszerűen, lelkiismeretesen és precízen végzi 

újság-és honlap szerkesztői tevékenységét. A nevelési év végén történő nyugdíjba vonulása miatt, 

fokozatosan adta át újságszerkesztői feladatait Dósa Ivettnek, aki lelkesen vállalta ezt. Köszönjük. Az 

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

Lakiteleki újságban és az Otthonunk Lakitelek c. helyi újságban is megjelennek havonta cikkeink az 

óvodánk szakmai munkájáról, fotókkal egybekötve, ennek felelőse Aszódiné M. Beáta intézményvezető. 

Óvodánk fontosabb hírei már megjelennek az önkormányzat Lakitelek facebook oldalán, mely szintén 

segíti szakmai munkánk megismertetését, elismerését.   

 

 

 

PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉNEK ÉS AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER MŰKÖDTETÉSE. 

 

Mentorálás 

 

A nevelési év első felében a mentorálás a gyakornok kolléganő minősítő vizsgára való felkészítésére 

irányult.  

Célunk volt: hogy segítsük a gyakornok felkészülését, megerősítsük a szakmai tudását. Ezért feladatunk: 

az ehhez szükséges képességeinek, készségeinek fejlesztése, hogy erősödjön az elkötelezettsége a 

pedagógushivatás iránt.   

 

 
Gyakornok/mentorált Mentor 

1. Kerekes Mária            Gulyásné Varga Edit 

 

 

Kerekes Mária gyakornok kolléganő 2020.11.13-án tette le sikeresen a minősítő vizsgáját és 2021.01.01-

től Ped. I. fokozatba lett sorolva.  
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Két óvodapedagógus pedig mester minősítő eljárásban vett részt kiváló teljesítménnyel: Aszódiné M. 

Beáta 2020.10.08-án, Bekéné K. Edit pedig 11.06-án. Ők szintén 2021.01.01-től lettek átsorolva a 

mesterpedagógus fokozatba. 

Szívből gratulálunk mindannyiuknak.  

Büszkék vagyunk Romhányi Olgára is, aki november 25-ig sikeresen feltöltötte mesterprogramját.  

 

Az óvodapedagógusaink felkészülését Máténé Nyúl Éva szaktanácsadó segítette folyamatosan tartva 

velük a kapcsolatot. Nagyon megvagyunk elégedve a szaktanácsadónk munkájával. Szorosan tartjuk vele 

a kapcsolatot és a későbbiekben is számítunk a segítő együttműködésére. 2020.12.10-ig a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos központi igényfelmérő felületen ezt meg is jelöltük. 

 
Szaktanácsadó Témakör Óvodapedagógus Időpont 

Máténé Nyúl Éva mester minősítő eljárásra való 

felkészülés segítése 

Aszódiné M. Beáta 2020.09.18. 

Máténé Nyúl Éva minősítő vizsgára való felkészülés 

segítése 

Kerekes Mária 2020.10.09. 

Máténé Nyúl Éva mester minősítő eljárásra való 

felkészülés segítése 

Bekéné K. Edit 2020.10.16. 

Máténé Nyúl Éva mesterprogram elkészítésében való 

segítés 

Romhányi Olga 2020.10.16. 

Máténé Nyúl Éva visszatérő szaktanácsadói látogatás Kristófné Molnár 

Anita 

2021.03.05. 

 

Intézményünkben folyt 1 és folyik még 3 óvodapedagógus szakos hallgató mentorálása is. Körültekintően 

jelöltük ki a mentorokat, hogy színvonalas, gyakorlatorientált képzésben részesüljenek. Dicséretes és 

elismerésre méltó a mentor kollégák munkája abban, ahogyan a gyakornok vagy az óvodapedagógus 

szakos hallgató felkészülését segítik a pedagógusi pályára. 

  
Óvodapedagógus szakos hallgató/mentorált Mentor 

1. Dósa Ivett Viktória Romhányi Olga 

 

2. Kiss Barbara, Pálné Csontos Diána Lajmer Ágnes 

 

3. Hunyadi Julianna 

 

Gyuricsánné P. Éva 

 

Kiss Barbara a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának végzős hallgatója 

2021.03.05-én sikeres gyakorlati vizsgát tett. Gratulálunk neki és mentorának, Lajmer Ágnesnek. 
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ÖNÉRTÉKELÉS, TANFELÜGYELET ÉS MINŐSÍTÉS 

 

A nevelési év első felében megvalósult önértékeléssel kapcsolatos feladatok: 

2020. november 30-ig: 

• az intézményt bemutató dokumentumok feltöltése,  

• valamint a vezetői tevékenységét bemutató dokumentumok feltöltése az erre a célra kijelölt 

informatikai felületre.  

A feltöltendő dokumentumok köre: 

• az ellenőrzést megelőző két (2018/2019., 2019/2020.) tanév munkaterve és éves beszámolója, 

• a legutóbbi továbbképzési program és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási tervek, 

• az intézményi eredmények, ideértve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az 

intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit, kiértékelését, az azokkal 

kapcsolatos intézkedéseket bemutató dokumentumokat. 

• a vezető pályázata, 

• az ellenőrzést megelőző két (2018/2019., 2019/2020.) tanév munkaterve és éves beszámolója, 

• az intézmény pedagógiai programja, valamint 

• az intézmény szervezeti és működési szabályzata. 

„A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyeletek) látogatási időpontja 

közzétételének új határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő nap. A 15/2020. (XI. 26.) EMMI 

határozat szerint 2021-ben az első tanfelügyeleti látogatásokra a veszélyhelyzet megszűnését követő 31. 

napon kerülhet sor”. 

Így 2021. június 08-ára módosult a 2021. évi ellenőrzési tervbe bekerült vezetők, pedagógusok, 

intézmények tanfelügyeleti látogatási időpontjainak a publikálása. Mi is megkaptuk az intézményi 

tanfelügyelet időpontját, amely 2021. december 09-én lesz, a vezetői tanfelügyelet pedig 2021. november 

02-án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül a Pedagógiai Programunk, amelyet legutoljára 2019. 

július 01-re módosítottunk a Társulásból történő kiválás miatt.  

 

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

nevelőtestülettel, a munkaközösségekkel közösen állítottunk össze.  A munkatervünkkel összhangban  

Pedagógus fokozatok az óvodánkban 2021.01.01-én  

Gyakornokok létszáma 0 

PED I sorolt pedagógusok létszáma 5 

PED II sorolt pedagógusok létszáma 6 

Mesterpedagógus pedagógusok létszáma 2 
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vannak a csoportok nevelési tervei, tematikus tervei. A Munkaközösségek éves tervei a munkatervünkkel 

összhangban készülnek. 

 

Ellenőrzések 

Dokumentumok ellenőrzése: 

- Felvételi és mulasztási napló, 

- 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.  

 

Az ellenőrzések tapasztalata általában: A Felvételi és mulasztási naplóban az adatok, a naponkénti 

nyilvántartások pontosan rögzítettek, naprakészek. Nagyobb figyelmet kell viszont fordítani a 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében történő megjegyzés rovat kitöltésére. 

A Fejlődési naplókban, Egyéni fejlesztési tervekben általában a bejegyzések az elvárások szerint 

megtörténnek, naprakészek. A dátumozás marad le több esetben. 

 

Az intézményvezető helyettes és a Fejlesztő Munkaközösség vezetőjének részletes értékeléseit az 

ellenőrzéseik alapján, a csoportnaplók és a 2020/2021. Vezetői ellenőrzés-értékelés dosszié 

tartalmazza. 

 

Vezetői ellenőrzések témái: 

- Óvodai csoportnapló  

Az ellenőrzés célja volt: a jogszabályoknak megfelelő, módosított dokumentum formai és tartalmi 

dokumentálásának szabályossága.  

 

Az ellenőrzések tapasztalata általában: a csoportnaplók rendezett kivitelűek, naprakészen vannak 

vezetve. A tematikus tervek jól átgondoltak, viszont több esetben keveredik a célok és feladatok 

megfogalmazása. Nehézséget okoz a pedagógusoknak a reflexiók megírása, ehhez mindenki 

kapott segítő szakmai anyagot. A didaktikai feladatok alkalmazása több pedagógusnak 

átgondolásra javasolt. 

 

Az intézmény vezetőjének részletes értékeléseit az ellenőrzései alapján, a csoportnaplók és a 

2020/2021. Vezetői ellenőrzés-értékelés dosszié tartalmazza. 

 

- Minden dolgozó 

Az ellenőrzés célja volt: A járványügyi készenlét idején alkalmazandó protokoll által előírt – 

szabályok betartása, - az adott munkakör tekintetében.  

 

Az ellenőrzések tapasztalata általában: minden dolgozó rugalmasan alkalmazkodott a többször is 

módosult járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézményi eljárásrendhez. Fegyelmezetten, 

az előírt protokoll szerint betartotta a magatartási és higiéniai szabályokat. 

 

 

Értékelés 

A 2020/2021 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. 
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Nevelés nélküli napok 

2020.09.28.  Nevelőtestületi értekezlet. Éves szakmai munkaterv megvitatása és jóváhagyása. 

2021.01.29.  A nevelési év első felének szakmai értékelése 

2021.06.14.      Nevelési évet záró nevelőtestületi és munkatársi értekezlet. Az éves munkaterv 

       megvalósításának értékelése.                                                                 

 

 

Látva a kialakult világjárvány miatti helyzetet, az ebből adódó nehézségeket, a gyorsan változó 

eljárásrendhez való gyors alkalmazkodásunkat, mindenképpen elmondhatjuk, hogy sikeres nevelési évet 

zárhatunk, mindig a gyermekekre fókuszálva. Reméljük ebből a lendületből nem veszítünk, a terveinket, 

elképzeléseinket a jövőben is meg tudjuk valósítani a lehetőségekhez mérten a vírushelyzetben. 

 

 

Szeretném megköszönni minden dolgozónk kitartó és lelkiismeretes, odaadó munkáját. 

 

 

 

Lakitelek, 2021. 06. 12.                                                             Aszódiné Magyar Beáta 

         intézményvezető

 


