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1.1Személyi Feltételek 
Csoportlétszámok alakulása 
 
Az óvodába járó gyermekek száma 2020. október 01.én 54 fő.                                                                   
Kis- középső ( napocska ) csoportba 27 gyermek 
Nagy csoportba (tulipán) 27 gyermek. 
Tanév végére 55 főre változott 
 
-  Iskoláskorú 28 gyermek. Ebből 16 gyermek megy szeptemberben iskolába. Az 
óvodában maradt 12 gyermek , oktatási hivatal nevelési tanácsadó és szakértői  
javaslatra 
- Nevelési Tanácsadó javaslatára  8 gyermek vett részt külön fejlesztő 
foglalkozáson. Kognitív fejlesztésüket óra adó fejlesztőpedagógus  
mozgásfejlesztésüket én végzem. 
 
- Sajátos nevelés igényű 4 gyermek,  akik fejlesztését  gyógypedagógus  és óra 
adó logopédus látja  el óvodánkban .Év végére még egy fő kapott SNI státuszt. 
 
- -Logopédiai fejlesztésen 13  gyermek vett részt. Logopédiai fejlesztést utazó 
logopédus végzi. 
 
 
Felnőtt létszám: 
Óvodánkban négy fő szakképzett óvodapedagógus végzi munkát. 
  A pedagógusi munkát 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a Rákóczi 
tagintézménnyel megosztva. 
 2 fő szakképzett dajka és egy konyhai kisegítő végzi a nem pedagógusi 
munkát.Oktatás nevelés segítése gondozási feladatok, dajka munka , konyhai 
teendők, udvar , utca rendezett, tisztán tartása .Alkalmanként közmunkások 
segítenek az udvar , utca rendezett tisztán tartásában. 
 
1,2 Tárgyi feltételek 
A tárgyi feltételeket sikerült ebben az évben is biztosítani ( foglalkozásokhoz 
eszközöket ,tisztítószereket a takarításhoz). 
Az óvoda épülete, berendezési tárgyai ,udvara megfelel az előírásoknak a 
gyerekek  kényelmét , biztonságát szolgálják. A felújítási , karbantartási 
munkákat az intézmény költségvetéséből,a fenntartó támogatásából és 
pályázatokból és szülői támogatással próbáljuk megoldani. 
Költségeink legnagyobb részét a közüzemi díjak és a szennyvíz, gáz viszi el 
,igyekszünk spórolni. 
 
A nyár folyamán a folyosók  festése megtörtént. 



Az Önkormányzat A Magyar Falu programon belül pályázott az óvodai öltözők 
és mosdók felújítására valamint udvari játékra és babaházra és ivókútra.A 
pályázaton nyertek így óvodánk megszépült és felszereltsége is bővült a 
gyermekek és szülők dolgozók nagy örömére. Köszönjük a fenntartónak. 
 
Karácsonyra játékokat vásároltunk az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány és az 
Önkormányzat támogatásával. Köszönjük a segítséget.  
 
Csoportbeosztások: 
Napocska csoport:óvodapedagógusok:K.ZsM, 
                                                              V.Zs. 
                                                    dajka:D.T. 
 
Tulipán csoport:óvodapedagógusok:L-K E.. 
                                                          Sz.J.Z. 
                                                    dajka:  P-R.K.  
Mindennapi munkát váltásba a Rákóczi utcai óvodával szükség szerinti 
beosztásban  O.Cs pedagógiai asszisztens segíti. 
 
Gyógypedagógus:T.A.B.B., 
Logopédus: H.D. 
Fejlesztő pedagógus:Sz.M. 
 
3.Óvodai feladatok egyenlő elosztása 

Sajnos a vírus helyzet miatt kevesebb programot tudtunk szervezni. 
Az év elején  lovaskocsikkal kilátogattunk a Tanyacsárdába. Idősek napja 
elmardt .Mikulást,Karácsonyt gyermek farsangot az óvodán belül csak a 
gyerekek részvételéve szerveztük meg. Az eseményekről videót és képeket 
küldtünk haza a szülőknek.Március 15.Húsvét megünneplése a bezárás miatt az 
óvodában elmaradt.Anyák napját ugyancsak szülők nélkül online formában 
rendeztük meg.A búcsúztatást történt a szülőkkel együtt az udvaron.                                                                                                                            
Az csoportszobát, folyosót az évszaknak és ünnepeknek megfelelően díszítettük. 
 
Részt vettünk munkaközösségi megbeszéléseken. 
 

Szarkáné Jurászik Zita:-  Fejlesztő munkaközösség tagja 

                                    - Önértékelési munkacsoport tagja 

 
Kovács Zsuzsanna:- Anyanyelvi munkaközösség tagja 

- Ének munkaközösség tagja 



 
 László-Krasnyánszki Erika:- Játék munkaközösség 

- Környezet munkaközösség tagja 
Vancskó Zsuzsanna:- Ügyes kezek munkaközösség  

                                    -Mozgás munkaközösség 

 

- Tartottunk helyben értekezletet két alkalommal, illetve megbeszélést a szükség 
esetén. 
- Az év eleji szülői értekezleteket megtartottuk.  A szülőkkel   kapcsolatot online 
formában zárt facebook csoporton keresztül tartjuk illetve szükség esetén 
személyesen a megfelelő egészségügyi  előírások betartása mellett. 
- Figyelünk ,hogy a baleseteket elkerüljük a balesetveszély forrásokat kijavítjuk 
,megszüntetjük. 
- Gyermek védelmi feladatokat Kovács Zsuzsanna ellátta. 
-Pályázat írásra ebben az évben nem volt szükség. 
- A tagintézményt képviseltem . 
- A gyerekek nyomon követése folyamatos.Sajnos iskolába nem látogathattunk 
át ,hogy megnézzük a volt elsősöket. 
 
4. Szakmai fejlesztési feladatok: A nevelési év kiemelt feladatai 
 
 

a.1A koronavírus fertőzés megelőzése érdekében egészségügyi szokások 
kialakítása betartása fontos feladatunk. 
Szülő az óvoda épületébe nem jöhet be, ezért a gyerekek átvétele a bejárati 
ajtóban történik. 
Az átvétel során   gyerekek hőmérsékletét megmérjük kezüket lefertőtlenítjük 
.A nap folyamán is étkezések előtt történik kézfertőtlenítés .A helyes köhögési 
tüsszentési szabályokat gyakoroltatjuk betartatjuk. A óvodában többször 
történik fertőtlenítés. 
A hazabocsájtás  délben és délután is folyamatos  és az óvoda ajtajában történt 
,illetve a jó idő beköszöntése után az udvari kert kapunál. 
a.2A vírus helyzet kezelésével összefüggő feladatok. 
A megváltozott körülmények az óvoda összes dolgozójára nagy feladatot 
hárított. Egész tanévben üzemeltünk és az új helyzetekhez való alkalmazkodás 
volt a jellemző. A dajkáknak a mindennapos tevékenységeik mellett ,a 
gyerekeket fogadni kellett, lázat mérni kezüket fertőtleníteni öltözésüket 



felügyelni ,segíteni, az információkat az óvónőknek átadni. Naponta többször 
fertőtleníteni, takarítani. Az ügyelet alatt csoportot ellátni intézményt végig 
fertőtleníteni. 
Az óvónők végezték a mindennapos nevelő tevékenységüket.   Úgy kellet 
együtt működni a szülőkkel ,hogy a személyes találkozás minimális volt így 
más csatornákon mesengeren ,facebookon  kellett ezt megoldani sokszor igen 
tág idővallumban.A vezetésnek pedig úgy kellet alkalmazkodni az új 
helyzetekhez hogy a gyerekek,szülők, dolgozók érdekei kevésbé sérüljenek. 
 
 
b.óvodánkban fő fejlesztendő terület az ének-zene 
Ennek érdekében többször énekelünk ,hallgatunk zenét.Délelőtt folyamán új 
szokásrendszert alakítottak a napocska csoportba ,több volt a spontán éneklés 
,ritmusos feladat.A tulipán csoportban az” Így tedd rá” program elemeivel 
színesítettük a gyermekek mindennapjait. 
Délutáni foglalkozásaink néptánc és ének-zene segíti a gyermekeket ez irányú 
készségeik fejlesztésében. 
 

        c. Zöld óvoda pályázatban leírt feladatok folyamatos végrehajtása 

d. Tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés folyamán  megfogalmazott 
feladatok 
-  A  kiégés megelőzése jellemző jegyeinek felismerésével kapcsolatban  
megtörtént  az előadás K.Zs. jóvoltából. 
- A gyerekeket fejlesztő foglalkozások számát bővítettük az óvónénik által 
szervezett délutáni foglalkozásokkal. A gyerekek, drámapedagógia ,ének-
zene,néptánc és mozgásterápián vehettek részt az év folyamán.Külső 
szakember által tartott foglalkozások azonban elmaradtak a vírus helyzet miatt. 
Sajnos ugyan ez okok miatt a szülőkkel még a megszokott programjainkat sem 
tudtuk megszervezni. 
-A dolgozók IKT kompetenciája fejlesztésre került .Az óvónők jól 
kihasználták a mindennapokban az okos TV-ék adta lehetőségeket. A vírus 
helyzet miatt online formában tudtuk a kapcsolatot tartani a gyerekekkel, 
szülőkkel. Nagyon fontos volt az információk egymásnak átadása és magunk 
önfejlesztése, hogy megfeleljünk az új elvárásoknak. 
 

e,Az intézményi önértékelés során intézkedési tervben megfogalmazott 
feladatok. 



 
A gyerekek szociális helyzetének megismerése: 

 Családban hány 
gyerek van 

Gyermek nevelése HHH HH Ház ahol lakik Autó

1 2 3 több Hagyományos Egyedül 
neveli 

Nevelő 
szülők 

Saját Albérlet Egyéb Van Nincs

Napocska 
6 15 4 3 24 1 3 3 0 27 1 0 21 

Tulipán 
8 7 3 9 19 4 4 0 4 24 0 3 27 

 
 
 
 
Eredmények kimutatása 
 
 
Vetélkedőkön ,találkozókon részvétel 
ének-zene: Kolozsvári Anna Lina, Baranyi Fruzsina/Fruzsina  díjazott/ 
környezetvédelmi rajz:Kvanta Zsófia,Ubornyák Szabolcs,Pósa Gréta,Vásáreczki 
Ármin,Bujdosó Rózsa 
mozgásos mese: Nagy Gergő,Katona Mátyás, 
verses- mese mondó:Baranyi Fruzsina,Baranyi Sándor,Vásáreczki Ármin,Pósa 
Gréta,Kvanta Zsófi,,Atyafi Melinda 
Rajz verseny közlekedés témában:Deli László 
 
 
 

5.Mérési eredmények: 
Napocska csoport 2020-2021 év mérési eredményei 
 
 
 
 
Az eredményekből látható ,hogy a 3 éveseknél a matematika , a 4 éveseknél a 
rajzolás,5 éveseknél az ének-zene a fejlesztendő terület. Ha azonban 
kiátlagoljuk az értékelet csoportra ,látható, hogy a rajzolás, mintázás festés és 
kézimunka majd az ének zene énekes játék gyermektánc a fejlesztendő terület 
a következő évben. 



 
Tulipán csoport 2020-2021 év mérési eredményei 
A tulipán csoportban a 6 éveseknél az ének zene  7 éveseknél rajzolás a 
fejlesztendő terület Ha kiátlagoljuk az értékeket   ,akkor rajzolás, mintázás 
festés és kézimunka majd az ének zene énekes játék gyermektánc a 
fejlesztendő terület a következő évben itt is. 
 
6.Ellenőrzések: 
 
Önértékelés: 
-Vezetői önértékelés novemberben az ellenőrzött Sz.J.Z. 
-pedagógus önértékelés áprilisban az ellenőrzött Sz.J.Z. 
Szaktanácsadó látogatott V.Zs –hoz 
 
Belső ellenőrzés. 
A kolléganők mindig lelkiismeretesen készültek az óvodai foglalkozásokra. 
Esztétikus eszközöket dekorációkat készítettek. A megváltozott helyzethez jól 
alkalmazkodtak. 

K.ZS.M. fő feladata a kiscsoport vezetése volt ,amelyet nagy türelemmel 
kitartással végzett. A megváltozott helyzetben az ügyeleti csoport ellátásában 
tevékenyen kivette részét. Tovább fejlesztette IKT eszközök kezelésével 
kapcsolatos tudását. Két hetente zenés foglalkozásokat tartott.  Gyermekvédelmi 
felelősként képviselte óvodánkat. A helyi újságban is az óvodáról  beszámolót. 
V.Zs. kiscsoportban végezte feladatait. Nagyon szép eszközöket és dekorációt 
készített.Az online kapcsolattartásban tevékenyen kivette részét .Két hetente  
drámapedagógiát tartott a gyerekeknek. 
L.K.E. a nagycsoportban végezte feladatait egyre rutinosabban. Tevékenyen 
részt vett az ügyeleti csoport ellátásában. Nagy segítségemre volt az online 
kapcsolattartásban , ha kellet kollégáit segítette online felületek kezelésében.Két 
hetente Néptáncot tartott a gyerekeknek. A Mikulás  ,Karácsony ,anyák napi 
műsorok összeállításában ,lebonyolításában is segített .Rendezi az óvodai 
fényképeket. Iktatási feladatokat is ellát.  
 
Technikai dolgozók értékelése 
 
A dajkáink a csoportszobákban és az óvoda más helységiben is szép rendet 
tartanak . Segítenek a gondozási feladatok elvégzésében. Nagy segítségére 
vannak az óvónőknek a mindennapokban.  Dajkák és a konyhai dolgozó 
kisegítette egymást munkák elvégzésében. 



 A vírus veszély alatt a gyerekek ellátása mellett elvégezték a fertőtlenítési és 
takarítási feladatokat ,azóta is fokozottan figyelnek a higiéniára .Fogadják a 
gyerekeket az előírásoknak megfelelően. 
A pedagógiai asszisztens  a Rákóczi tagintézménnyel  váltásba  végzi nálunk 
feladatait, segíti az óvodapedagógusok és a dajkák munkáját. Nagyon szép 
eszközöket dekorációkat készít. 
 
7.Kapcsolattartás rendje: 
Szülőkkel való kapcsolattartás: 
Szülői értekezlet: 
A két csoportnak közösen szeptember 10.-én volt .Megbeszéltük házi rendet a 
csoportok szokásrendszerét , a programokat és azt, hogy hol várunk szülői 
részvételt segítséget az első fél évben.Ismertettük a beiskolázással kapcsolatos 
változásokat. 
Októberben egyéni fogdóórák keretében az aktuális egészségügyi előírások 
mellett beszéltünk az iskolaérettségről és esetleges teendőkről. Januárban 
segítettünk a szülőknek az iskolai ellátás halasztásának megkérvényezésében. 
Mikulásra ,Karácsonyra, anyák napjára kis műsorral készültünk, amit felvettünk 
és eljuttattunk a szülőknek .A kapcsolatot online és hagyományos formában is 
tartottuk. Az ügyeleti nyitva tartás alatt az otthon lévő gyerekeknek is küldtünk 
feladatokat .Online és hagyományos módon is tartottunk szülői értekezletet. 
Megszerveztük az iskolába menők búcsúztatását. Úgy gondolom ,hogy jelentősen 
megváltozott a kapcsolattartás mikéntje a szülőkkel, de a lehetőségekhez mérten 
jól együtt tudtunk dolgozni. 
 
Kapcsolat az iskolával 
Sajnos a vírus helyzet miatt jelentősen megváltozott a kapcsolattartás módja.  
Nem látogathattunk el egymáshoz és a közös ünnepek is elmaradtak. Főleg 
telefonon, és  ritka személyes találkozásokkal tudtuk a kapcsolatot tartani. 
Egymás munkájáról online formában tájékozódtunk 
 
Óvoda székhely és tagintézményeivel való kapcsolattartás. 
Köszönjük  a   segítséget és a tájékoztatást  vezetőség részéről. Hálásak  vagyunk 
a titkárság és a munkaközösség  vezetőinek ,tagjainak a segítő 
közreműködésükért. A személyes találkozás itt is ritkább lett. Főleg telefonon 
illetve ,facebookon, mesengeren tudtunk kommunikálni 
 
Külső kapcsolatok rendszere 
Fogorvossal,ortopédussal nem tudtuk most felvenni a kapcsolatot. 
 
Védőnő az egészségügyi szabályok betartása mellett óvodánkba végezte a szűrést.  
Logopédus, gyógypedagógus ,fejlesztő pedagógus: 



Logopédus az első félévben hetente  jött az óvodába és foglalkozott a beszédhibás 
gyerekekkel.A bezárás alatt május 10 –ig szünetelt a személyes ellátás ,ahol a 
szülő együttműködő volt ott online formában folyt a munka. Május 10. után 
visszatértünk a megszokott rendhez.                                                                                          
Az SNI logopédia hetente egyszer történt majd decemberben 1 hónapot szünetelt, 
januárban februárban folyt a munka. A bezárások alatt szünetelt május 10. után 
megszokott rendben folytatódott az ellátás. 
A gyógypedagógus ,fejlesztőpedagógus  is hetente  jött és játékosan fejlesztette a 
fejlődésben lemaradt  gyerekeket .Az ellátás a bezárások alatt szünetelt. 
Köszönjük mindenki fejlesztő munkáját. 
 
Pedagógiai szakszolgálatok 
Vizsgálataikat Kecskeméten végzik az eredményekkel segítik a mi munkánkat 
is. 
Kapcsolattartás a Fenntartóval: 
Most elsősorban tárgyi eszközeink bővítésével segítettek bennünket .A nyáron 
segítségükkel sikerült felújítani öltözőinket ,mosdóinkat .Ősszel pályázat és az ő 
segítségükkel sikerült kialakítani ivókutat, új babaházat és lecserélésre került az 
egyik udvari játék is. Karácsonykor az önkormányzat és az alapítvány 
segítségével tudtunk új játékokat vásárolni. Ha kérjük és kapacitásuk engedi, 
közmunkások segítik munkánkat.  
 Köszönjük a segítséget. 
Gyermekjóléti szolgálat: 
Problémák esetén segítjük egymás munkáját. A jelzőrendszeri 
megbeszéléseken,gyermekvédelmi konferencián és esetmegbeszélésen a 
gyermekvédelmi felelősünk illetve én képviseltem intézményünket volt ahol 
személyesen ,volt amikor online formában.  A kért pedagógiai jellemzéseket 
elkészítettük számukra. 
 
Könyvtár ,Művelődési ház ,gazdasági  ellátó szervezet 
Ezekkel az intézményekkel ebben a helyzetben elsősorban telefonon tudtuk a 
kapcsolatot tartani. 
 
8. Óvodai naptár, programok események 
A vírus helyzet miatt programjaink száma lecsökkent illetve más formában tudott 
megvalósulni. 
 
Augusztus 24.-től aug.31 Családlátogatások 
Szeptember:08 Közös szülői 
                    30.Ének találkozó 
 
Október 01 Tanyacsárdába látogattunk 
               15.Mesés mozgás találkozó 



 
December 07.Mikulás várás 
                  18.Karácsony 
 
Február 10. Farsang  
 
                   Online szülői 
Május         Szülői értekezlet a Faluházán 
              26.Kirándulás az Állatkertbe Felsőlajosra 
Június 01.Gyereknap a Dzsinburi játszóházba 
             08.Dóbiás tanár úr zenés előadása az udvaron 
            10.Kirándulás Csongrád-Bokrosra 
            14.Népi játszóház az ovi udvarán 
             15.Nagyok búcsúztatása 
Zöld jeles napok megtartása a csoportokban: 

Állatok világnapját ,a  Madarak és fák napját  megtartottuk. 

A Víz és a Föld világnapját online formában tartottuk meg 

Falusi rendezvényen részvétel.(szerepel a tulipán csoport) 

Idősek napja - elmaradt 

Március 15 ünnepély –elmaradt 

Falu nap elmaradt 

Fejlesztő  és délutáni foglalkozások heti beosztása: 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

gyógypedagógusi 
fejl. 

Logopédia 

mozgás 
fejlesztő 

BTM –nek 

Szarkáné 

Logopédia  

Református 
Hittan 

Gyógypedagógiai 
fejlesztés  

Drámapedagógia 

minden második 
hét 

Ének-zene 

Néptánc  
váltásban 

14.30fejlesztő 
foglalkozás Szabó M. 

15.30Mozgásfejlesztés 

 

  

 
 



Köszönöm minden kollégának , technikai dolgozónak, szülőnek, fenntartónak és 
partner intézménynek a munkáját, amivel óvodánk működését segítették 
 
 
 
 
Felsőlajos,2021. 06. 22.                                Sarkáné Jurászik Zita 
                                                                            tag.int.vez. 
 
 
1sz. melléklet fejlesztő munkáról beszámoló 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


