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1. A nevelési év rendje 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 
2021. augusztus 31. (kedd). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 
munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 
programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes tagóvodák 
óvodapedagógusai jogosultak dönteni. 
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 
asszisztens, óvodatitkár, ügyintéző, dajka, karbantartó, kertész, takarító) részvétele az 
alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 
 

Szünetek időtartama – Az első félévben nem volt óvodai szünet. 

                                    --A második félévben nevelés nélküli munkanap: 2021.06.23.-Évzáró 
nevelési értekezlet napja. 

Tagintézmény nyári zárva tartása  

2021.06.28-07.30.- Székhely intézmény fogadja az óvodát igénylő gyermekeket. 

2021.08.16-08.31.- Rákóczi úti tagintézmény fogadja az óvodát igénylő gyermekeket. 

 

2020-2021 nevelési évet – érintő munkarend-változás szempontjából releváns időpontok:  

Iskolai szünetek időpontjai: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 
tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2021. április 7. (szerda).  

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, 
így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján - az intézmény kisebb 
létszámmal, de az előírást betartva (csoport összevonás nélkül) üzemelt. 
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A munkaszüneti napokat a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 102. §-a határozza 
meg. 
Továbbra is munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., 
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. 
 

 december 12. szombat munkanap - december 24. csütörtök pihenőnap  
 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazni kell.   
  

Intézményünk öt napos munkarendben működik, hétfőtől péntekig 6.30 órától 17.00 óráig tart 
nyitva. 

Reggel 6.30 és 7.30 között, valamint délután 16.00 és 17.00 között ügyeleti rendszerrel, 
összevontan biztosítunk foglalkozást azon gyermekek részére, akik igénylik. 

A 111/2021.(III.6.) Kormányrendelet értelmében óvodánk ügyeleti rendszerben működött 
2021.03.15-04.18. 

 

1.1Pedagógiai folyamatok – Tervezés 
 
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 
megegyezik az intézményvezető beszámolójában leírtakkal. 
 
 
Kiemelt feladat: A DIFER mérések és a gyermekek fejlődésének nyomon követése 
dokumentum alapján: 
 

1. Matematikai készségek fejlesztése Sakk játszótér módszer alkalmazásával.  
Feladat:  
- Segédanyagok, feladatgyűjtemények, módszertani ajánlások készítése a 
munkaközösségekkel. A munkát összefogja a Fejlesztő munkaközösség, a gyűjtő 
munkában minden munkaközösségi tag részt vesz. 
- Sakk játszótér módszer alkalmazásával a gyermekek felkészítése az iskolaérettségi 
kritériumoknak való megfelelésre. Komplex tevékenységek végzése, melyek fejlesztik 
a gyermekek motoros képességeit, téri tájékozódását, megerősíti testtudatukat. Értelmi 
képességeik fejlődnek, szabálytudatuk, logikus gondolkodásuk, számolási készségük, 
számfogalmuk fejlődik. Anyanyelvi képességük, érzelmi-akarati képességük, szociális 
képességük fejlődik a sakk játszótér óvodai foglalkozásokkal. Foglalkoztató füzet 
alapján haladás a csoportban való tevékenységek alkalmával. 
 
 
 
2. Zenei nevelés- néptánccal. 
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-„Így tedd rá”módszer alkalmazásával fontos szerepet kapnak az ugróiskolák és egyéb 
mozgásra késztető játékok, a mondókák, a kör-és ügyességi játékok, melyek fejlesztik 
a gyermekek memóriáját, szókincsét, szabálytudatát.  
-A népi játékokkal és néptánccal mozgásuk, kommunikációs készségük, önfegyelmük, 
térbeli tájékozottságuk, csoportos viselkedési formák is fejlődnek. A kiszámolókkal, 
mondókákkal számfogalmuk, számismeretük fejlődik, mely hozzájárul a matematika 
főbb elemeinek megértéséhez. 
 
3. Zöld óvoda pályázatban leírt feladatok folyamatos végrehajtása.  

- Hulladék felhasználás céljából a nevelési év folyamán 2-4 alkalommal alkotó 
délután megtartása. Ünnepek előtti(ősz, karácsony, húsvét, gyermek nap) feladat 
tevékenységek az újrahasznosítás jegyében.    
Feladat: hulladék anyagokból újrahasznosítással eszközök, tárgyak, játékok, bábok 
készítése. Ezzel a szülők szemléletformálása, fenntartható fejlődés fontosságának 
tudatosítása. Felelős: környezet munkaközösség vezető: Borbély Ella, nevelő 
testület. 
 

4. EFOP-3.1.3-16-00001” Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása” kiemelt projekt keretében az „Esélyteremtő óvodai 
nevelést támogató csoportszobai eszközök” - intézményi pályázati munka 
folytatása: 

A pályázat a minőségi neveléshez való hozzáférést elősegítő szolgáltatásokat biztosít a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekkel foglalkozó intézmények számára, hogy esélyteremtő képességük és 
hátránykompenzációs szerepük megerősödjön. 

A projekt célja, hogy egy olyan országszerte létrehozott intézményhálózat jöjjön létre, melynek 
tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat 

eredményesen alkalmazzák és képesek legyenek azokat más óvodákkal is megismertetni. 

Óvodánkban magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, ezért aktívan részt veszünk a 
programban. 

Cselekvési terv alapján teadélutánokat szervezünk szülőknek, ahol az egészséges életmód, 
szabályok betartása, közösségi nevelés témákat dolgozzuk fel. Ezzel segítjük a családi nevelést, 
és az óvodai közösség összetartó erejét erősítjük. 

Felelős: Balyi Judit, Borbély Ella 

 

A COVID vírus miatt új szabályok bevezetése, a munkatervben leírtak alapján, illetve a 
vezetői önértékelés vállalt feladata alapján elkészült a Különleges jogrend időszak 
intézményi szabályzatának kiegészítése a Szent Lajos utcai tagintézmény sajátosságaival. 

 

1. Az intézménybe szülő, kísérő csak vezető engedélyével léphet be. 
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2. Mozgás foglalkozások az udvaron legyenek megtartva. 

3. Az intézmény területére csak szájmaszkban lehet belépni, a kézfertőtlenítés kötelező. 

4. Kirándulás nem szervezhető 

5. Betegség esetén el kell különíteni a gyermeket, a szülőt értesíteni kell. A beteg mellett 
szájmaszk és kesztyűt kell viselni. 

6. Hiányzás után csak orvosi igazolással lehet újra jönni. 

7. Orvosi igazolás alapján igazolt mulasztásnak tekinthető a szív-érrendszeri, vese, máj, 
cukor, légzőszervi megbetegedésben, daganatos megbetegedésben szenvedő gyermek. 

8. Fertőtlenítő takarítás napi rendszerességgel. 

-Óvodába történő beléptetés, hazabocsájtás rendszere, külsős szakember beléptetése a 
tagintézménybe, a szabályzatban leírtak szerinti betartása.  

A 111/2021.(III.6.) Kormányrendelet értelmében óvodánk ügyeleti rendszerben működött 
2021.03.15-04.18. 

 

 
 

 
1.2Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 
 
1.Matematikai készségek fejlesztése: 
-A munkaközösségek által elkészített szakmai anyagokat letöltöttük és alkalmazzuk a 
mindennapi fejlesztő munka során. 
-A Sakk játszótér továbbképzés még nem történt meg, ezért az ott tanultak alkalmazása a 
következő időszakra tevődik. 
 
 
2.Zenei nevelés-néptánccal. 
-A néptánc foglalkozások heti szinten megtartásra kerültek, Szombati Bernadett 
óvodapedagógus vezetésével, de az óvodai belső szabályozása alapján a vírus helyzetre való 
tekintettel novembertől a foglalkozások szüneteltetve vannak. A csoportokba napi 
rendszerességgel tartunk ének-zene tartalmú kezdeményezéseket, alkalmazva az „Igy tedd rá” 
módszert. 
 
 
3.Zöld óvoda pályázatban leírt feladatokat folyamatosan hajtjuk végre.  
-Komposztálóba rakjuk a zöld hulladékot. 
-A csoportokban szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ehhez biztosítjuk a tároló edényeket, 
zsákokat. 
-Óriás csiga és ékszerteknős van a Margaréta és Pillangó csoportban. 
-Hulladék felhasználás, újrahasznosítás témában a gyermekekkel rendszeresen készítünk 
alkotásokat, a szülők is kapnak a témához ajánlásokat a csoportoldalon, majd az otthon készült 
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alkotásokról képeket töltenek fel, illetve az óvodába is beküldik azokat. Ezzel a szülők a 
témával kapcsolatos szemléletformálása megtörténik. A vírus helyzet szabályait betartjuk, mely 
szerint az óvodában nem engedélyezett az alkotó délutánok megtartása. 
-Elkészült a mezitlábas taposó ösvény a gyermekek örömére. 
-Megújult az utcafronton lévő kert rész, a növények alá geotextília és kavics ágy került. 
-Az óvodai komposzt felhasználásával minden csoportnak készült magaságyás. Saláta, retek, 
paprika, paradicsom, borsó növekszik benne, a gyermekek gondozzák, és elfogyasztják a 
„termést”. 
-1gyermek, 1 virág napot tartottunk, majd a gyermekekkel közösen virágot ültettünk, 
megszépült az óvoda udvara. 
 
 
4.EFOP –pályázati munka folytatódott 
-A szabályozás miatt teadélutánokat nem tartottunk a szülőknek. 
-Elkészítettük(Borbély Ella, Balyi Judit) a pályázat záró beszámolóját. 
-Online- Záró konferencián vettünk részt. 
-Leltárfelvételi ívet készítettünk a kapott eszközökről. 
-Promóciós eszközöket vettünk át (toll, mappa, jegyzettömb, zárókiadvány). 
-Online szaktanácsadáson, kontakt órán, tréningen vett részt minden óvodapedagógus 
(logopédia, mozgás, környezeti zavarok, fejlesztő pedagógia témában) összesen 64 órában. 
 
5.-Játékos feladatokon keresztül, tudástartalmak átadásával folyamatos a gyermekek értelmi 
képességeinek, zenei képességeinek, teljesítmény vágyának, szokás kialakításának, egészséges 
és kulturált életmódra nevelésének fejlesztése.  
-Az új gyermekeket óvodába lépés előtt családlátogatás alkalmával meglátogattuk, a szülőket 
bevontuk óvodánk értékszemléletének megismerésébe, lehetőséget adtunk a Pedagógiai 
Programunk megismerésére, szülői értekezlet témája volt a szokás és egészségkultúra.  
-Fogadóórákat tartottunk (személyesen, online, telefonon) 
 
 
 

5. A COVID vírus elleni védekezés szabályait folyamatosan betartottuk. 

Elkészült a Különleges jogrend időszak intézményi szabályzatának kiegészítése a Szent 
Lajos utcai tagintézmény sajátosságaival (készítette: Balyi Judit tagintézmény vezető a 
vezetői önértékelés vállalt feladata szerint).  

- Az intézménybe szülő, kísérő csak vezető engedélyével léphetett be, majd a járványügyi 
előírások szerint a szülők az óvodaajtóba adták át gyermekeiket. 

- Mozgás foglalkozások időjárástól függően az udvaron lettek megtartva. 

- Az intézmény területére csak szájmaszkban lehet belépni, a kézfertőtlenítés kötelező. 

- Kirándulást ezen időszakban nem szerveztünk. 

- Betegség esetén elkülönítettük a gyermeket, azonnal értesítettük a szülőt. A beteg mellett 
szájmaszkot és kesztyűt viseltek dolgozóink. 

- Hiányzás után csak orvosi igazolással jöhettek a gyermekek óvodába. 
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- Fertőtlenítő takarítást napi rendszerességgel végeznek a dajka nénik (hetente 2 
alkalommal cserélik a törölközőket, napi rendszerességgel fertőtlenítő lemosás, játékok 
folyamatos fertőtlenítése megtörtént). 

- A központilag elrendelt intézményi fertőtlenítő takarítás 2020. 12.30.-án megtörtént. 

-Az óvodába történő beléptetés és hazabocsájtás a szabályozás szerint zajlott. 

-Külsős szakember (logopédus, gyógypedagógus) beléptető dokumentációt töltött ki, 
fertőtlenített, szájmaszkot viselt. 

A 2020-2021.nevelési év beszámoló tartalma megegyezik az intézményvezető 
munkatervében leírtakkal. 

-Szakmai bemutató foglalkozások nem voltak ebben a nevelési évben 
tagintézményünkben. 

 

-Elkészült 3 magaságyás az udvaron, veteményeztünk, palántáztunk, növényeket gondoztuk, és 
elfogyasztottuk. 
-Utca fronton lévő virágos részre geotextília, és kavics ágy került. 
-Mezitlábas ösvény elkészült. 
-Tornaszobába, eszköztároló szekrény készült. 
 
 
-A kincseskultúra pályázat elkészült, várjuk az eredményét. A gyermekeknek szeretnénk 
több, ismeretbővítő programot biztosítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Pedagógiai folyamatok- Ellenőrzés 
 
-Gondozási feladatokkal kapcsolatos tevékenyégekkel összefüggő feladatok megbeszélése 
2020.szeptemberben megtörtént. 
-Nové-Tóth Anikó pedagógiai, szakmai munkájának ellenőrzése 2021.06.02. megtörtént. 
Az intézményi ellenőrzésekről szóló beszámoló megegyezik az intézményvezető 
beszámolójával. 
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1.4.Pedagógiai folyamatok- Értékelés 
 
-Pedagógiai munka önértékelése: Szombati Bernadett 2020.11.12. megtörtént. 
-Vezetői önértékelés: Balyi Judit- december hónapban megvalósult. 

-Az önértékelésbe az óvoda dolgozói segítették az önértékelő kollégát, a tervezett határidőket 
betartottuk, egységes szempontok figyelembevételével történt az értékelés. Meghatározásra 
kerültek a kiemelkedő és fejleszthető területek. Az egyes elvárások teljesülésének értékelése 
minden esetben átgondolt pontozással történt. 
-Az önértékelésre alapozott önfejlődési tervek megvalósítása folyamatban van. 
-Balyi Judit a vezetői önértékelésében vállalt, a különleges jogrendi időszak intézményi 
szabályzatának, tagintézményre történő kiegészítését elkészítette. Az óvodába való beléptetés 
és hazabocsájtás rendjét, a fertőtlenítés szabályait, a külső szakemberek beléptetését, dajkák 
feladatait dokumentálta. 
 
-A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése-személyi anyagban elvégeztük az első mérést 
(október), majd március-áprilisban a 2. mérést. Ennek alapján készítjük a gyermekek fejlesztési 
tervét, mely alapján munkánkat végezzük. Erről az érdeklődő szülőket fogadó óra keretében 
tájékoztattuk (online, telefonon, személyesen). 
 

 

-Az eredmények alapján, óvoda szinten fejlesztendő terület a fonológiai tudatosság, 
beszédkészség, szókincsgyengeség. 
-Magas szinten van az egészséges életmód alakítása, ami kiemelt feladatunk volt a nevelési 
évben. 
 
-Zöld óvoda programban vállalt feladatainkat folyamatosan megvalósítjuk: környezettudatos 
magatartás kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés csoportszinten, komposztálás óvoda szinten, 
vízzel való takarékosság. 
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1.5. Pedagógiai folyamatok-Korrekció 
 
-Az átdolgozott csoportnaplóban megvalósítjuk a három szinten való tervezést. 
 
-Borbély Ella: (önfejlesztési terve alapján) az ELTE környezeti nevelő szakot megkezdte 
2020.szeptemberben, és az első-második félévet sikeresen teljesítette. 
 
-Lehoczki Ágnes: „Labdázgató” Tehetségkibontakoztató program keretében heti 
rendszerességgel műhelyfoglalkozást vezetett, ami novembertől a szabályozás szerint szünetel. 
 
-Balyi Judit az önfejlesztési terve alapján a számítástechnikai ismereteit a kollégák segítségével 
bővíti, a vezetői önfejlesztési tervében vállalt feladatát: a Különleges jogrendi időszak 
intézményi szabályzatának kiegészítését a Szent Lajos utcai tagintézmény sajátosságaival 
elkészítette. 
 
-Helgert Lászlóné a Mesterprogramja aktuális feladatait valósítja meg (kérdőívek készítése, 
szülőkhöz, kollégákhoz eljuttatása, eredmények összesítése, értékelése). A mesterprogramja 
megvalósításához háttértanulmányt készített március 31-ig, erről megtartotta a beszámolóját 
május 20-án a bölcsődei, óvodai kollégáknak. 
Fejlesztő szaktanácsadó által tartott online képzésen vett részt. 
 
-Szombati Bernadett önfejlesztési terve alapján a rövidtávú céljainak megfelelően végzi a 
dokumentációt:  gyermekek fejlődését nyomon követi, fejlődésüket dokumentálja és az elért 
eredményeket számba veszi, ezzel folyamatosan elemzi, értékeli a gyermekek 
személyiségfejlődését. 
 
 
Az elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés 
megfigyelés, mérés, egyéb mérések eredményei, elemzései megegyeznek az 
intézményvezető beszámolójával. 
 
 
 
 
2.Személyiség- és közösségfejlesztés 
 
2.1. Személyiség fejlesztés 
 
A nevelési évet 66 gyermek kezdte meg óvodánkban. -64 fő jár 
Margaréta csoport 20 fő- 1 elköltözött, 1 speciális intézménybe ment. – 18 fő 
Cica csoport 23 fő-1 elköltözött, 1 érkezett – 23 fő 
Pillangó csoport 23 fő 
SNI: Margaréta csoport. 6 fő, Cica csoport.1 fő, Pillangó csoprt.1 fő – össz: 8fő 
BTMN-es: Margaréta csoport. 4 fő, Cica csoport. 3 fő, Pillangó csoport. 3 fő – össz: 10 fő 
 
 
Tervezett foglalkozások:  
Néptánc, „Vitamin torna”, Labdázgató- 2020.novembertől szüneteltek, majd májustól újra meg 
lettek tartva. 
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Sípos Ágnes, Kulcsárné féle fejlesztő tornája 2020.09-2020.11-ig heti rendszerességgel volt 
megtartva, majd szünetelt. 2021. 01. ismét megkezdődtek a foglalkozások. 
Gyógypedagógiai fejlesztés folyamatos. 
Logopédiai fejlesztés folyamatos. 
Korai fejlesztés folyamatos. 
Fejlesztő pedagógus: Helgert Lászlóné, rendszeresen megtartotta a BTMN-es gyermekek 
fejlesztő foglalkozását (Margaréta cs.3 fő, Cica cs.5 fő, Pillangó cs.2 fő-összesen 10 gyermek 
kapott kognitív és mozgásfejlesztést. 
 
 
 
2.2. Közösségfejlesztés 
 
Megvalósult programok 
 

Program Időpont Tevékenység Felelős Csoport Kapcsolattar
tó 

Dekoráció 2020.09. 

2020 11. 

2021.03. 

2021.05. 

folyosó, 
csoportszobák 
aktuális 
dekorálása 

Balyi Judit 

Szombati 
Bernadett 

Helgert Lászlóné 

Lehoczky Ágnes 

Borbély Ella 

Nové-Tóth Anikó 

Margaréta 

Cica 

Pillangó 

 

„Kincses kultúr 
óvoda”-
Tanyacsárdába 
kirándulás 

2020.10.22. 

 

Utazás 
megszervezése 
(busz) 

Pályázat 
keretében a mi 
óvodánkból is 
részt vett a Cica 
csoport a 
Tanyacsárdába 
szervezett 
kiránduláson 
(lovaskocsikázás
, kovácsműhely 
megtekintése, 
őshonos magyar 
állatok 
megnézése, 
lovasbemutató). 
A programok a 
„Régmúlt és 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport Borbély Ella 

Helgert 
Lászlóné 
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jelen, 
hagyományápol
ás” témakörben 
zajlottak. 

Szülői 
értekezlet 

2020.09. 
15,16,17. 

16,30 óra 

Időpont kiírása 

Jelenléti ív 
elkészítése 

jegyzőkönyv 
elkészítése 

Téma: 

Egészség 
nevelés az 
óvodában és a 
családban. 
Beszoktatás, 
visszaszoktatás. 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport 

szülők 

 

fogászati 
ellenőrzés 

 

2020.09. ellenőrzés alatt a 
gyermekek 
felügyelete 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport Balyi Judit 

Dalos pacsirták 
találkozója 

2020.09.30. tehetséggondoz
ás 

dalok 
gyakorlása, 
nevezés leadás, 
kíséret 

Szombati 
Bernadett 

tehetséges 
gyermekek 

Balyi Judit 

Játékos 
hétpróba nap-
Családi 
mesevetélkedő 

2020.10. 

3.hete 

mesék 
kiválasztása, 
kiosztása, 

lebonyolítás 

anyanyelvi- 
mozgás 
munkaközösség 

tehetséges 
gyermekek, 
szülők 

Helgert 
Lászlóné 

Dohányzás 
megelőzési 
program 

2020.11. Program 
megtartása 

egészségmegőrz
és 
fontosságának 
megértetése 

Helgert Lászlóné 3 csoportból 
a 
nagycsoport
os korú 
gyermekek 

 

Mikulás 
ünnepély 

2020.12. 

04. 

Mikulás 
ünnepély 
megszervezése, 
megtartása. 

óvodapedagógus
ok, dajkák 

3 csoport Borbély Ella 

Balyi Judit 
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Mikulás kintre, 
az óvoda folyosó 
ajtajába 
érkezett, az 
előírásokat 
betartva. 
Gyermekek 
csoportváltásba
n folyosón 
fogadták, 
énekeltek, 
verseltek a 
megfelelő 
távolság 
megtartásával. 

Karácsonyi 
ünnepély 

2020.12. 

harmadik 
hete 

hely biztosítása 
a 
tornaszobában, 
szülők bevonása 
nélkül, az 
óvónénik 
díszítettek, 
pártoló jegyek 
árusítása, 
ajándékok 
beszerzése, 
lebonyolítás, 
ünnepi hangulat 
megteremtése: 
csoportonként 
váltva, a 
tornaszobában 
felállított 
karácsonyfa 
előtt ének, vers 
mondás, 
ajándékok 
játékba vitele a 
csoportszobába
n. 

óvodapedagógus
ok 

dajkák 

szmk-s szülők, 

pedagógiai 
asszisztens 

3 csoport Balyi Judit 

Szülői 
értekezlet 

 

 

2021.01. 
utolsó hete 

Szülők 
folyamatos 
tájékoztatása a 
csoportoldalako
n, fogadó 
órákon, mert 
óvodai szülői 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport Balyi Judit 
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értekezletet a 
szabályozás 
szerint nem 
tarthattunk. 

Farsang 2021.02.10. program 
meghirdetése, 
csoport 
szobákban 
jelmezbemutató
, tánc, játékok, 
tornaszobában 
csoportonként 
táncház 

 

óvodapedagógus
ok 

Szombati 
Bernadett-tácház 

3 csoport  

Versmondó 
találkozó 

2021.03.04. versek 
kiválasztása, 
gyakorlás, 
előadás online 
csoportba 
feltöltése, díjak 
kiosztása 

óvodapedagógus
ok 

Helgert Lászlóné-
anyanyelvi 
munkaközösség 
vezető 

3 csoportból 
a vállalkozó 
nagycsoport
os 
gyermekek 

Helgert 
Lászlóné 

Húsvét-nyuszi 
ajándék átadás 

2021.04.19. pandémia 
időszak után 
nyuszi 
ajándékok 
elrejtése a 
fűben, csoki 
keresés 
csoportonként 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport  

Anyáknapja 2021.05. első 
hét 

műsor 
összeállítása, 
gyermekekkel 
gyakorlás, 
műsor felvétele, 
online 
csoportoldalon 
megosztás 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport  

1gyerek, 1 virág 
óvodavirágozta
tó 
nap/madarak-
fák napja 
alkalmából 

2021.05.06. téma 
meghirdetése 
csoportoldalako
n, virágok 
összegyűjtése, 
komposzt, 
virágföl, 

óvodapedagógus
ok, dajkák, 
pedagógiai 
asszisztens 

3 csoport Borbély Ella 
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cserepek 
előkészítése, 
virágültetés 
gyermekekkel, 
növénygondozás 

Környezetvédel
mi TOTÓ 

2021.05. TOTÓ 
elkészítése, 
online 
megosztása, 
válaszok 
összegyűjtése, 
értékelése, 
díjazása 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport, 
szülők 

Borbély Ella 

Környezetvédel
mi nap 

2021.05. újrahasznosítás, 
környezetvédele
m témában 
játékokos 
feladatok, 
barkácsolás az 
óvodában 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport  

Gyermek nap 2021.05.27. udvari játékok: 
reggeli vitamin 
torna, táncház, 
hajó készítés, 
úsztatás, 
repülőzés, 
várépítés, 
versenyjátékok 

óvodapedagógus
ok 

Helgert Lászlóné 

Szombati 
Bernadett 

dajkák 

pedagógiai 
asszisztens 

3 csoport Balyi Judit 

Fogorvosi 
ellenőrzés 

2021.06.10. orvossal időpont 
egyeztetés, 
fogsor 
ellenőrzéshez 
hely biztosítása 

óvodapedagógus
ok 

3 csoport Balyi Judit 

Nagycsoportos
ok búcsúztatása 

2021.06.10,1
9.   

műsor 
összeállítása, 
gyakorlása, 
szülők 
meghívása, 
udvaron az 
ünnepélyes 
búcsúztatás 
lebonyolítása 

óvodapedagógus
ok, dajkák, 
pedagógiai 
asszisztens 

3 csoport Balyi Judit 
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-Szülőkkel közös egészségprogramot nem tartottunk. 
-Pedagógiai munkát segítő szakemberekkel folyamatosan együtt dolgozunk. Logopédus, 
gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, fejlesztő pedagógus heti rendszerességgel foglalkozik az 
SNI, BTMN-es gyermekekkel.  
-A különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél egyéni módszereket alkalmazunk a 
foglalkozások alkalmával, az ismeretek szerzése, és elmélyítése a cél. 
-Délutáni foglalkozások is segítik a gyermekek differenciált fejlesztését, tehetséggondozását: 
Vitamin torna, Néptánc, Labdázgató foglalkozás(szeptember-október, februártól, március 08-
április 18ig szünetelt, majd március 19töl újra tartottuk ). 
-Tanköteles korú gyermekek mérési eredményeinek tükrében fogadóórákat tartottunk, és 
bevontuk a családokat a fejlesztésbe. 
-Tehetséggondozás területén a nagycsoportosok, szülők beleegyezésével mesevetélkedőn, 
dalversenyen vettek részt. 
-Az ügyeleti nyitva tartás alatti gyermeklétszám:7-16 fő, 2-3 csoport működött, az otthon 
tartózkodó gyermekek részére online tudástartalmakat osztottunk meg a csoportoldalakon, 
kapcsolatot tartottunk, visszajelzéseket fogadtunk. 
 
 
3.Eredmények 
 
-31 fő nagycsoportos gyermek jár óvodánkba. 
 
                                   Iskolába megy                             Óvodába marad 
Margaréta csoport:           7 fő                                                 3fő 
Cica csoport:                    5fő                                                  5fő 
Pillangó csoport:              7fő                                                  4 fő 
 
-A 2020-2021-es nevelési évtől mindhárom csoportban 2 fő óvodapedagógus dolgozik, 
biztosított 3 csoportban a délutáni altatás. 

 
-Zöld óvoda tartalmakat megvalósítjuk: vízzel való takarékoskodás napi szintű, szelektív 
hulladékgyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás szülőkkel együtt is megvalósul, otthon készített 
feladatokkal. 
-Versmondó találkozón 1 gyermek különdíjat kapott. 
 
 
 
 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
-Tanévnyitó nevelési értekezlet: 2020.08.28. 
Tanévzáró nevelési értekezle: 2021.06.23. 
-Havi rendszerességgel veszünk részt pedagógus megbeszéléseken. 
-Bölcsődével, tagintézményekkel rendszeres kapcsolatot tartunk. 
-Személyes, telefonos megbeszélés, online csoporton keresztüli kommunikáció, e.mail-ban 
történő írásos kommunikáció folyamatos. 
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-Szakmai munkaközösségek megbeszélésein, munkájában rendszeresen tevékenykedünk. 
-Szülőkkel napi szinten személyesen, facebook csoport oldalon kommunikálunk. 
-Munkaterv elfogadás, Intézkedési terv ismertetése a Szent Lajos utcai tagintézményben 
2020.09.16-án megtörtént. 
-Munkavédelmi ismeretek megtartása 2020.11.02. 
-Honvédelmi ismeretek megtartása 2021.01. 
-Technikai dolgozókkal koordinációs megbeszéléseket tartottunk csoport, illetve óvoda szinten 
rendszeresen. 
 
A helyi újságba cikket írt: 
Helgert Lászlóné a „Kincses kultúra” pályázaton belüli Tanyacsárdai kirándulásról, és a 
mesevetélkedő eredményeiről. 
 
 
 
5.Az intézmény külső kapcsolatai 
 
Szülőkkel való kapcsolattartás: a családokat bevontuk a közös fejlesztésbe, együttnevelésbe, 
melynek alapja a gyermekek fejlettségi állapotának felmérése, rögzítése, szülők tájékoztatása. 
 
-Szülőkkel napi szinten személyesen, és facebook csoport oldalon kommunikálunk, melynek 
alapja a gyermekek fejlettségi állapotának felmérése 
-Szülői értekezlet témája volt: Egészségkultúra.  
- Fogadóóra, óvodába lépés előtt családlátogatás történt. 
-Zöldóvoda programunkba a szülőket bevontuk, újrahasznosítás témában otthoni ajánlásokat 
adtunk. 
-Megterveztük a befogadást, beszoktatást a járványügyi előírásoknak megfelelően a 
dolgozókkal, szülőkkel közösen. 
-Szociális és gyermekjóléti központtal együtt dolgoztunk, esetkonferenciákon vettünk részt 
összesen 4 gyermek ügyében. 
-Adventi készülődés szülőkkel elmaradt. 
 
Szülői szervezettel való kapcsolattartás: Csoportonként 2-2 fő SZMK-s szülő segíti 
munkánkat, kapcsolatot tartanak egymással és a többi szülővel is. 1 fő óvodapénztáros segíti 
munkánkat. 
 
Bölcsődével kapcsolattartás: napi szintű a kommunikáció a közös konyha miatt, illetve érkező 
gyermekről esetmegbeszélést tartottunk. 
 
Óvodai székhely és tagintézményeivel való kapcsolattartás: 

Folyamatos kapcsolattartás, havonta nevelőtestületi megbeszélések,  nevelési értekezlet, 
vezetővel, tagintézmény vezetőkkel való konzultáció alkalmanként.  

 
 
Iskolával, egészségügyi intézménnyel, könyvtárral, önkormányzattal, művelődési házzal, 
gyermekjóléti szakszolgálattal való kapcsolattartás: 

Iskolával konzultációk, bemutatók tartása, elsőosztályos tanulók látogatása-elmaradt. 
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Védőnő havi rendszerességgel jár ellenőrizni a gyermekek haját. 

Fogorvos szeptemberben szűrte a gyermekeket. 

Pedagógiai szakszolgálattal, gyermekjóléti szakszolgálattal feladattól függően való 
kapcsolattartás ( 4 gyermek ügyében esetmegbeszélésen voltunk). 

 
 
 
 

10.Gyermekvédelmi feladatok: 

- Rendszeres óvodába járás ellenőrzése, felszólítások kiküldése 

-Gyermekvédelmi felelőssel kapcsolattartás 

- Kapcsolattartás Gyermekjóléti szolgálattal. 

- Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival 

- Konzultáció a szülőkkel, óvodapedagógusokkal 

-Fogadó óra: Szülői igény esetén, egyeztetett időpontban. 

 

6.1.Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 

-1 db laptopot kaptunk 

-Gőztisztító 

-Alumínium létra 

-Tornaszoba szekrény 

 

6.2. Személyi feltételek: 

-1 fő új óvodapedagógus érkezett intézményünkbe, fogadása, segítése, az első félév folyamán 
megtörtént. 

-A 2020-2021-es nevelési évtől mindhárom csoportban 2 fő óvodapedagógus dolgozik, 
biztosított 3 csoportban a délutáni altatás. 

 

7.Szervezeti feltételek: 

-A segítő hozzáállás a dolgozók és a családok részéről is említésre méltó.  

-Karácsonyi cipősdoboz akcióhoz csoportonként szaloncukorral, plüss állat gyűjteménnyel, 
játékokkal járultunk hozzá. 

-Rendszeres a ruha, cipő gyűjtés, és ezzel a családok megsegítése. 
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Intézményi innováció: Helgert Lászlóné bemutatta a Mesterprogramját, és háttértanulmányt 
készített 2021.03.31ig, majd erről beszámolót tartott 2021.05.20án. 

 

7.A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés: 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés megegyezik az intézményvezető 

beszámolójával 

 

 

 

 

 

Kelt: Lajosmizse, 2021.08.31. 

 

 

                                                                                                                                                                            
Balyi Judit 

                                                                                                                                                                   
Tagintézmény vezető 


