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2018-2019-es nevelési év beszámolója a bölcsőde szakmai vezetőjének beszámolója, a 
nevelőtestület által elkészített beszámolók, intézményünk belső elvárás rendszerének figyelembe 
vételével készült. 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok 
 

Forrás: Pedagógiai Program, SZMSZ, Önértékelési 

Program, Továbbképzési/beiskolázási terv, 

Munkaterv, Beszámolók 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

Szempont: 1.1. Hogyan valósul 

meg a stratégiai és operatív 

tervezés?  

 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal.  

 

 

Erősségek: 

A 2018-2019-es nevelési évben a törvényi előírásoknak megfelelően módosítottuk  

Pedagógiai Programunkat, Szervezeti és Működési Szabályzatunkat.  

Az Óvodavezetői program(2018-2023) hosszú távú tervei alapján a változások nyomon 

követése, óvodai vonatkozásainak megvalósítása folyamatos. 

Az éves munkaterv a nevelőtestület bevonásával készült el, hisz a feladatok meghatározása 

csak a közös munka eredményeként valósulhat meg.  A munkaközösségi munkaterv és a 

tehetséggondozó műhely terve is az éves munkaterv figyelembevételével készült. 

Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésének eredményeként készül a 

beszámoló. 

 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok lebontva jelennek meg a 

pedagógusok tervező munkájában. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi 

tervekben, a csoportnaplókban, a gyermeki produktumokban.  

 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Nyomtatvány elkészítése, melyen csoportonként tájékoztatást adnak az óvodapedagógusok a 

gyermekvédelmi felelősnek félévente/február, június/a gyermekeket érintő változásokról  
o Folytatódjon a "Csodabogarak" tehetséggondozó műhely, készüljön el egész évre 

programterv, különös tekintettel az érdeklődő, tehetségígéretes gyerekek 

kiválasztására 

o A Zöld Óvoda Munkaközösség munkatervében jelenjenek meg konkrétan az 

ellenőrzések időpontjai 

o Az új belépő dolgozók miatt kerüljön átdolgozásra öt évre szóló továbbképzési 

Programunk elkészítése 

o A nevelési terv féléves időszakra történő elkészítése 
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Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

Fejlesztési javaslatok 

(2017-2018. éves beszámoló) 

Célok és feladatok 

(2018-2019. éves munkaterv) 

o A tervezéshez kapcsolódó építő jellegű 

változások kerüljenek megfontolásra. 

o A tehetséggondozáshoz kapcsolódó program 

kidolgozása folyamatban van, annak befejezése 

szükséges. 

o A fejlődési napló százalékos - két féléves 

kiértékelése egy lapon történjen, hogy 

egyértelműen láthatóak legyenek az esetleges 

fejlesztési területek, fejlődés. 

 A tervezési folyamatok átgondolása 

nevelési értekezleten  

 A tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

dokumentum kidolgozása 

 Fejlődési napló kiegészítése 

 

o A szülőkkel való információ áramlás javítása 

érdekében szülői javaslat kérése a 

hatékonyabbá tételre vonatkozóan. 

o A belső tudásmegosztás érdekében a 

munkaközösség vezető bevonásával kerüljön 

megszervezésre a csoportonkénti 

foglalkozáslátogatás. 

o Kapjon nagyobb hangsúlyt a felzárkóztatás, ne 

legyen akadálya a fejlesztésnek a humán 

erőforrás hiánya. 

o A szülők számára szervezett szakmai előadás 

az iskolával közös szervezésben valósuljon 

meg. 

 

 Szülői javaslatok kérése 

 A munkaközösség vezető 

feladatainak meghatározása 
 

 Megbízási szerződés kötése utazó 

gyógypedagógussal 

 Előadás megszervezése 

 

o  A gyermekek megfigyelési lapjának néhány 

pontjának újra értelmezése szükséges az 

egyértelműség, reális válaszadás miatt. 

 

 Nevelési értekezleten a 

nevelőtestület közösen értelmezze a 

megfigyelési szempontokat 

o Udvariassági szokások gyakorlása  A nevelési tervekben kapjon 

nagyobb hangsúlyt az udvariassági 

szokások gyakorlása 

 

o Az analízis szintézis, konkretizálás, általánosítás 

műveletek folyamatos gyakorlást igényelnek. 

 

o Téri, időbeli viszonyok gyakoroltatása még 

szükséges. 

o Egyes gyerekek probléma megoldó képességének 

megerősítése, az önbizalom erősítése szükséges. 

 

 

 

 

o A beszédfegyelem, az egymás türelmes 

meghallgatása, hangerő szabályozása.  

 

o A képről mesélés, a mondatalkotás még 

 A mindennapi tevékenységek során 

gondolkodási műveletek 

gyakorlása biztosított legyen. 

 Megfelelő módszerek 

alkalmazásával legyen lehetőségük 

a gyerekeknek a téri, időbeli 

viszonyok felismerésére, 

problémamegoldó képesség, 

önbizalom megerősítésére. 

 A beszédfegyelem kialakítása, 

illetve képolvasás gyakorlása 
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gyakorlást igényel. 

 

 

o Mozgáskoordináció erősítése  

 

jelenjen meg a tematikus 

tervekben, mint cél. 

 Mindennapi mozgás biztosítása, 

  „ Mindennapra egy játék” 

bevezetése 

o A szülők figyelmét még hatékonyabban rá kell 

irányítani a tevékenységek időpontjára 

/ sajnos nem elég az email/ szükséges a kiírás. 

Kommunikálni szükséges, hogy egymást is 

figyelmeztessék az óvodai eseményekre. 

 Szülők figyelmeztetése szülői 

értekezleten 

o A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek 

/tehetséggondozást, ill. felzárkózást 

igénylők/speciális támogatásának intézményre 

vonatkozó kidolgozása. 

 A tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

dokumentum kidolgozása 

 

o Javaslattételi lehetőség biztosítása az 

információáramlás hatékonyabbá tételére. 

 

 

o Az intézmény teremtsen lehetőséget a tehetség 

kibontakoztatására. 

 

 Szülőktől javaslat kérése a 

hatékonyabb információ áramlás 

érdekében 

 A tehetséggondozó program 

kidolgozása és megvalósítása. 

 

 Az intézmény törekszik az óvodán kívüli 

tevékenységek szervezésére. 

o Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, 

szellemi, érzelmi képességeit. 

 Szülői fórum: 

 Közös feladataink és lehetőségeink 

a gyermekek tehetségének 

kibontakoztatásában –előadás 

  Mozgás és értelem - előadás 

 

Erősségek: 

A 2018-2019-es nevelési év munkatervében kiemelt feladatként az elmúlt év beszámolójában 

szereplő fejleszthető területek és fejlesztési javaslatok kerültek meghatározásra. 

 

A felsorolt célok közül az alábbiak valósultak meg: 

 

 A játék szerepe kiemelt hangsúly kapott ebben a nevelési évben. A szabadon 

választott játékra és a tervezett játékokra is a lehető legtöbb időt fordítottuk. 

 A tervezéshez kapcsolódó javaslatok gyakorlati kivitelezése megtörtént. Ebben a 

nevelési évben áttértünk a digitális csoportnapló vezetésére. A Próba időszak 

lezárult, gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően módosításokra van még 

szükség. 

 A tehetséggondozó program alap dokumentuma elkészült. A második félévre 

elkészült egy munkaterv és ennek megfelelően megvalósításra kerültek a   

„ Csodabogarak” műhely foglalkozásai. A foglalkozásokról szóló beszámoló a 

mellékletben megtalálható. 
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 A Fejlődési napló kritérium rendszerének átgondolása nevelési értekezlet 

keretében megtörtént. A javaslatoknak megfelelően átdolgozásra került.  

Ebben a nevelési évben már az összesítő lap két féléves kiértékelése is megjelenik 

dokumentációink között. 

 A gyerekek egyéni képességeinek továbbfejlesztésére, a felzárkózás biztosítása 

érdekében Önkormányzati támogatással, költségvetés biztosításával megbízási 

szerződéses formában alkalmaztunk fejlesztő, gyógypedagógust. 

 Az udvariassági szokások gyakorlására több figyelmet fordítottunk, melynek 

eredményességét a partneri visszajelzések is alátámasztják. 

 Mindennapi tevékenységek során tudatosan szerveztünk olyan játékokat, 

tevékenységeket, melyek során a gondolkodási műveletek gyakorlására, téri, 

időbeli viszonyok felismerésére, problémamegoldó képesség, önbizalom 

erősítésére volt lehetőség. 

 A beszédfegyelem alakítása szintén mindennapi tevékenységek közben történt, de 

a továbbiakban is nagy odafigyelést igényel. 

 A Jubileumi hét keretén belül sikeresnek mondható annak a szülői fórumnak a 

szervezése, melyen Szekeresné Bucsy Piroska és Kalmár Katalin „ Mozgás és 

értelem” című előadása került megszervezésre a szülők számára. 
  

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Hatékonyabb szülőkkel való kommunikáció kialakítása, annak ellenére, hogy a szülőktől 

nem kaptunk a probléma megoldására javaslatokat.  

o Házirend szerepe az intézmény működésében – szülői értekezleten ennek a témának a 

feldolgozása 

o A következő nevelési évben a munkaközösség vállaljon több feladatot az ellenőrzés 

területén, hisz rögzítésre kerültek az SZMSZ-ben a feladatvállalás területei. 

o A következő nevelési évben a nevelési folyamatok közül az egészséges életmódra 

nevelésre, a mindennapi mozgásra fókuszáljunk. Ténylegesen valósuljon meg a 

„Mindennapra egy játék!” program. 

o Az apukákkal való szorosabb kapcsolat kialakítását célozzuk meg közös programok 

szervezésével/ udvarrendezés, parkosítás/. „Focizzunk apuval”- körmérkőzés csoportok 

között. 

 

 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

Szempont: 1.3. Hogyan működik 

az ellenőrzés az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 

alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek.  

 

 

Az intézményben a belső ellenőrzés spontán, illetve tervezett megfigyeléssel, dokumentum 

ellenőrzéssel történt. Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott 

szempontok figyelembevételével került sor. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazzák.  

Ebben a nevelési évben két esetben került sor pedagógus önértékelésre, melynek 

dokumentációja az OH által támogatott felületen található. 
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Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Szempont: 1.4. Milyen a 

pedagógiai programban 

meghatározott gyermeki értékelés 

működése a gyakorlatban?  

 

Elvárás: A pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési 

naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 

  

 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak 

szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, 

fejlettségi szintnek megfelelő formában 

gyermeknek.  

 

Erősségek: 

 

Az intézményben használt, gyermekek fejlődésének nyomon követésére szolgáló 

dokumentum a törvényi elvárásoknak megfelelő, vezetése egyértelmű, és jó szolgálatot tesz a 

családdal történő együttnevelés során. Korrekciója, kiegészítése folyamatos. 

A gyermekek dokumentációjából a következtetéseket levonják, szükség esetén fejlesztést, 

vagy tehetséggondozó programba való bekapcsolódást javasolnak. 

A 13/2013-as EMMI rendelet előírásinak megfelelően az óvodában megtörtént a logopédiai 

ellátás keretében a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd és nyelvi fejlettség szűrése. 

 

 

 

 

 Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A dokumentumok folyamatos vezetése 

o A szülők felé folyamatos visszacsatolás, melyet aláírásukkal igazolnak. 

 

 

 Tapasztalatok, fejlesztési javaslatok 
Családlátogatások 

száma 

Fogadó 

órák 

száma 

Szülői  

értekezletek  

száma 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Szülői értekezletek és fogadóórák 

látogatottsága ebben az évben az előző 

évekhez képest megfelelőbb volt. Több 

esetben fogadó órán kívüli időpontban, a 

szülői igényeknek megfelelően, előre 

egyeztetett időpontban került sor a gyermekek 

fejlődésének ismertetésére (mert el akarták 

kerülni a várakozást). A visszacsatolás 

(aláírás) évente legalább egy alkalommal 

megtörtént. 
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A gyermekek fejlettség állapot mérése során az egyéni eredményekre alapozott 

intézményi szintű eredményeink a következők: 

 

 

 
A folyamatos nyomon követés  

és értékelés területei 

Erősségek, fejleszthetőségek, feladatok, 

 megtett intézkedések, megjegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társas kapcsolatok, játék, viselkedés,  

neveltségi szint, szokásismeret 

 Szeretnek óvodába járni, az óvodai életformát elfogadják.  

 Játékuk elmélyült, társas kapcsolataik folyamatosan alakulnak, 

fejlődnek, de általánosságban harmonikusak. Neveltségi szintjük 

megfelelő, szokásismeretük megbízható. Udvariassági formulákat 

gyakorolják. 

A szokások, szabályok betartására többnyire képesek, önállóságuk 

koruknak megfelelő. Alkalmazkodó, együttműködő képességük 

változó, fejlesztésre szorul. Fejlődtek társas kapcsolataik, baráti 

kapcsolatok alakultak ki. Szívesen játszanak konstruáló, 

építőjátékokkal, szerepjátékokat, értelemfejlesztő, mozgásos 

szabályjátékokat kedvelik. 

Fejleszthetőség: Társas magatartás további fejlesztése. 

 

 

Érzelmek, motivációk, beállítódás, 

 akarati megnyilvánulások 

  
 

Elfogadó, családias légkörben motiváltak, érdeklődőek, önállóak, 

de sok az érzékeny, vagy nagyon érzékeny gyermekünk. Sajnos 

előfordulnak agresszív megnyilvánulások néhányuk esetében, 

ennek érzelmi és alkati okai vannak. 

 Önfegyelmük, monotónia tűrésük változó, fejlesztésre szorul. 

Vannak túl érzékeny, és nagyon öntudatos, harsány gyermekek a 

csoportban. Minden korosztályban egy –két gyermek hajlamos a 

szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokra. 

 

Fejleszthetőség:  Monotóniatűrés fejlesztése 

 

 

 

 

Kognitív szféra - Gondolkodási 

műveletek 
Fogalomismeret, általános tájékozottság 

Összehasonlítás, megkülönböztetés 

Következtetés, ítéletalkotás, analízis, 

szintézis 

 

 

 

Konkretizálás, általánosítás, 

csoportosítás, osztályozás 

Számfogalom, téri, időbeli viszonyok, 

 szimmetria 

 

Általános tájékozottságuk megfelelő, következtetések levonására, 

ítéletalkotásra többnyire képesek. A nagycsoportosok között 

többen átlag feletti szinten vannak az általános tájékozottság, 

értelmi képességek terén. Számfogalmuk koruknak megfelelő, téri, 

időbeli tájékozódásuk fejlesztésre szorul. Egy kisgyermeknek 

tehetségígéretes, a számfogalom nagysága, és a fogalmi 

gondolkodás terén.   Következtetések levonására, ítéletalkotásra 

többnyire képesek.  

Megtett intézkedés: 

A tanköteles korú gyerekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik. 
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Kognitív szféra - Pszichikus funkciók 

működése 
Koncentráció, feladattartás, figyelem 

Érdeklődés, Emlékezet, Képzelet  

Problémamegoldó képesség 

 

A pszichikus funkciók működése a nagyobbaknál egészen jónak 

mondható. 

A kisebbek emlékezete jelentősen fejlődött év végére, elérte a 

koruknak megfelelő szintet. Érdeklődésük átlagon felüli minden 

korosztálynál. Problémamegoldó képességük folyamatosan 

fejlődött életkoruknak megfelelő gondolkodtató feladatok, egyéni 

megbízatások teljesítése során. 

Fejleszthetőség: 

o Több gyermeknél az önbizalom erősítése szükséges. 

 

 

 

Érzékszervi szféra, percepció 
Testséma ismeret 

Hallásérzékelés 

Látásérzékelés 

Tapintás, érzékelés 

Koordinációs észlelés, test, kéz, szem, 

láb érzékelése, kinesztetikus érzékelés, 

kereszt csatornák érzékelése 

Téri irányok, relációk érzékelése, 

időérzékelés 

Hallásérzékelés területén több gyermekünknek vannak 

hiányosságai. 

Az időérzékelésük is fokozottan fejlesztésre szorult, ennek 

érdekében nap, mint nap megbeszéltük, cselekvésbe ágyazottan 

kiemeltük a dolgok egymást követő sorrendjét, egyéni 

beszélgetésekre került sor, amelyek során igyekeztünk az időben 

elhelyezni az emlékeket, élményeket. 

Testsémájuk, térérzékelésük, szem-kéz és szem-láb koordinációjuk 

a szervezett mozgásos tevékenységek során fejlődött leginkább.  

Koordinációs észlelésük, keresztcsatornák érzékelése, téri irányok, 

relációk érzékelése több gyermeknél bizonytalan, életkorukhoz 

képest elmaradást mutat. 

 

Megtett intézkedés: 

Néhány gyermek esetében a szülőket tájékoztattuk gyermekük 

hallásészlelésének elmaradásáról, illetve a logopédus is kérte 

szakemberek vizsgálatát. 

 Koordinációs észlelés, kinesztetikus érzékelésük, keresztcsatornák 

érzékelése néhány gyermeknél elmaradást mutat, alapozó vagy 

szenzoros mozgásterápiára járnak. 

 

 

 

Nyelvi kommunikáció - 

Nyelvhasználat 
Az összefüggő, folyamatos beszéd meg 

jelenése, a folyamatos beszéd 

A beszéd tisztasága 

Beszédértés 

 

 

 

Nyelvi kifejezőkészség 

 

A beszéd tisztasága kiscsoportosaink és középsőseink körében 

egyaránt folyamatos fejlesztésre szorult. Életkori sajátosságaikon 

túlmutatóan sok esetben rossz az artikulációjuk. Ezt és a megfelelő 

beszédtempót, beszédhangerőt, beszédlégzést alakítottuk egyéni 

beszélgetésekkel, mondókázással. 

Nyelvi kifejezőkészségük azonban csoport szinten átlagon felüli. 

Beszédfegyelmük fejlesztésre szorul. 

Fejlesztendő terület:  

o A beszédfegyelem, az egymás türelmes meghallgatása, hangerő 

szabályozása.  

 

 

 

 

Nagymozgások 
Mozgáskoordináció, motoros 

képességek 

 

 

 

 

Nagymozgásuk, állóképességük, gyorsaságuk átlagon felüli, 

mozgással kísért téri tájékozódásuk életkoruknak megfelelő. 

Kisebbek és nagyobbak között is több tehetségígéretes 

gyermekünk van. 

Néhány gyermeknek a kisebbek közül koordinálatlan a 

nagymozgása. Ebből kifolyólag az ő térészlelésük, téri 

tájékozódásuk is elmarad az átlagtól 
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Téri tájékozódás mozgással a cselekvés 

szintjén 

Megtett intézkedés: Alapozó mozgásterápiát javasoltunk. 

                                  Javaslat tétel TSMT tornára. 

 

Fejlesztendő terület:  

o Mozgáskoordináció erősítése OVI-FOCI keretében /edző 

foglalkozik velük/ - a tehetséggondozás egyik formájának is 

tekinthető 

 

 

 

Finom motorikus képességek 
Az ábrázoló tevékenységek során 

Finom motorikus fejlődés a 

mindennapokban 

 

 

Néhány kisebb fiút leszámítva sokat és lelkesen 

barkácsolnak, rajzolnak, festenek, színeznek, finom 

motorikus fejlődésük nagyon jónak mondható.  

 

 

Bölcsődei Beszámoló 

2018-2019 Nevelési év  

 

Méhecske csoport 

 

 „Föléd hajolok, hajlik a sás. 

 Nevedet mondom, szél dudorász. 

 Megsimogatlak, ringat a tó. 

 Játszani hívlak, szól a rigó.” 

 

Bölcsődei nevelő –gondozó munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII. tv.  

A közalkalmazottak jogállásáról, az 1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról, az 1993. évi III. tv. A Szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány, és miniszteri rendeletek 

szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát. 

Engedélyezett férőhelyek száma: 7fő 

Intézményünkben a kezdetek óta egységes irányelvek alapján szerveződik a szakmai 

munka. Ebben segítséget nyújtanak a bölcsődék egységes módszertani ajánlásai. 

Csoportunkban érvényesül az egységes gondozás-nevelés, az állandóság, a fokozatosság 

és a rendszeresség elve.  

A gyermekeket a fokozatos beszoktatás után a saját kisgyermeknevelője kíséri végig. A 

napirend és a tárgyi személyi feltételek állandósága teremti meg azt a testi-lelki 

biztonságot, amiben a gyermekek optimálisan fejlődni tudnak. Mi kisgyermeknevelők 

legfontosabb közös célunknak tartjuk az egészséges, nyitott, boldog gyermekek 

nevelését. 
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A családi nevelést, szokásokat figyelembe véve gondozzuk és neveljük a gyermekeket. 

Tiszteletben tartjuk a családi alapelveket és a családdal történő szoros együttműködés 

révén, a gyermekek szükségleteinek kielégítésén túl igyekszünk egységesen fejleszteni a 

gyermekek személyiségét és a szociális képességeiket.  

Szülőkkel történő kapcsolattartás formái:  

beszoktatás előtti családlátogatás 

fokozatos szülős beszoktatás 

intézményi szülői értekezlet 

Statisztikai mutatók 

A 2018-19-es nevelési évben 8 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást.  

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ebben az évben nem részesült gyermek.  

Feltöltöttségünk beíratottak szerint 100%-os.  

10 napot meg nem haladó hiányzások tekintetében a kihasználtság 100%-os.  

Bölcsődénk iránti igény folyamatos.  

2019-2020-as nevelési évre 8 fő szeretné a bölcsődei ellátást igénybe venni. 

Az adaptáció (beszoktatás) ideje alatt kevesebb a létszám, mert folyamatosan és 

fokozatosan fejlődik fel a csoport létszáma. A bent lévők létszámát nagyban 

befolyásolják az adott időszakban jelentkező megbetegedések. 

A gyermekek bölcsődei felvétele áprilisában, illetve a megüresedett férőhelyekre 

folyamatosan történik.  

Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, és 

napi jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez alapján 

részesülünk állami normatív támogatásban. 

A szakdolgozói létszám a rendeletben előírtnak megfelelő: 

-2 fő kisgyermeknevelő 

-1 fő bölcsődei dajka, aki 2019 márciusában 100 órás ingyenes továbbképzésen 

tanúsítványt szerzett. 

 

Szakmai munkánk értékelése 

 

Ebben a nevelési évben is bölcsődénk gondozási-nevelési célja a szeretetteljes, 

biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű 

gondozás-nevelés, családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik. 

 

Szakmai hitvallásunknak megfelelően figyelemmel fordultunk minden gyermek felé. 

Megismertük egyéni tulajdonságaikat, lehetőséget adtunk testközelségre, a szeretetünket 

gyakran kifejeztük érintéssel, simogatással, szavakkal. Felismertük és kielégítettük az 

egyéni szükségleteiket. A gyermekek fejlettségének, állapotának megfelelő egyéni 

bánásmódot nyújtottunk. 

Verbális kommunikációra a pozitív színezet, személyes jelleg és személyes tartalom 

volt jellemző. 

A gyermekeket sikerélményhez juttattuk, megerősítettük, elismertük, dicsértük. 
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 Mivel bölcsődénkben a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb, 

pszichikus szükséglete, így fontosnak tartottuk a szabad játék lehetőségének folyamatos 

biztosítását. 

A felfokozott mozgásigény a gyermekek életkori sajátosságai közé tartozik, ezért a 

mindennapi mozgáslehetőség biztosítása is elengedhetetlen volt. 

Csoportunkban játékon és mozgáson alapuló fejlesztés valósult meg, ami véleményünk 

szerint a bölcsődés gyermekek életkorának megfelelő fejlesztési mód az értelmi- és 

szociális fejlődés szempontjából.  

Minden nap meséltünk. Festés, hajtogatás, ragasztás, vágás, megismerésére, szabad 

fantáziájuk vezérelte rajzolásra biztosítottunk lehetőséget. Sokat énekeltünk, 

körjátékoztunk. 

A sajátos arculat kialakítására már az elmúlt időszakban hangsúlyt fektettünk, mert ez 

által az ellátást igénylők számára az adott bölcsődében folyó nevelés-gondozás 

azonosíthatóvá válik, ez pedig megkönnyíti az intézmény választását. 

A kollektívának is fontos, mert segíti a közös célokkal való azonosulást, a 

megvalósításért vállal felelősséget, erősíti az „így csináljuk mi” érzését. 

A sajátos arculatban meghatározó szerepe van a Szakmai Programunknak, az abban 

meghatározott kiemelt tevékenyégi formának. Bölcsődénkben az általános nevelési és 

gondozási feladatokon túl kiemelt figyelmet fordítunk az alkotó tevékenységnek és a 

külső világ tevékeny megismerésének. 

A következő nevelési évben tervezzük a nevelési programunk havi bontásban való 

elkészítését, szakmai dokumentációnk folyamatos átdolgozását. 

 

 

 

Szülők visszajelzései fontosak számunkra. Az elégedettségi kérdőív visszajuttatásával 

csak 3 szülő tisztelt meg bennünket, így csak az Ő véleményüket ismerhettük meg 

munkánkhoz kapcsolódóan. 

Véleményük alapján elmondható, hogy teljes mértékben elégedettek a szülői 

tájékoztatással, szülői értekezletekkel, családdal való együttműködés hatékonyságával. 

Csak 66%-uk ismeri Bölcsődénk Szakmai Programját. 

Legszimpatikusabbnak a kis csoport létszámot, a személyes gondoskodást, a sok 

mesélést, verselést tartják. Problémáikkal szívesen fordulnak a kisgyermeknevelőkhöz. 

Elégedettek a bölcsőde nyitvatartási idejével. 

Összességében visszajelzéseik megerősítenek bennünket abban, hogy a következő 

nevelési évben is arra törekedjünk, hogy biztosítsuk a szeretetteljes légkörben való 

tevékenykedést, a sok játéklehetőség, mely segíti bölcsődés gyermekeink fejlődését. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Forrás: PP, Munkaterv, 

Beszámolók, Statisztika 

      

Személyiségfejlesztés 

 

Szempont: 2.1. Hogyan történik a 

gyermekek szociális hátrányainak 

enyhítése?  

 

Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban.  

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről.  
 

A nevelési/ 

fejlesztési  

folyamat 

 alapadatai 

 

Száma 

2016. 

 10.01. 

 

Száma 

2017. 

05.31. 

 

Honnan vannak az 

 információk  

a kiemelt figyelmet 

igénylő  

gyermekek szociális 

hátteréről?  

 

Milyen konkrét fejlesztő 

 tevékenységet alkalmaztunk,  

és ezeket milyen 

 eredményességgel?  

 

Beírt gyermekek 

száma  

 

52 

 

55 

  

 

HH gyermek 

 

- 

 

- 

 

  

 

HHH gyermek 

 

2 

 

5 

 

család látogatás, egyéni 

beszélgetések egyeztetett 

időpontban az óvodában, 

és napi szinten, 

informálódás a védőnőtől, 

családsegítőtől 

 

Egyéni fejlesztés a fejlesztő 

pedagógussal : finommotorika, 

szerialitás fejlesztése, számlálás 

gyakorlása, mennyiségek 

összehasonlítása, szín, forma ismeret, 

Óvodapedagógusok: 

Memória fejlesztése : 

gyöngyfűzéssel, pötyivel, mozaik 

kirakóval, legoval, autókkal. 

- fejlesztésbe bekapcsolódtak, 

motiválhatók, fejlődésük folyamatos, 

valakinél lassúbb. 

Gyermekvédelmi felelős havi egy 

alkalommal a gyermekvédelmi 

szolgálattal konzultált. 

Pszichológus: A REFEGYMI 

pszichológusa helyben heti 2 

alkalommal foglalkozott a 

rászorulókkal. 

 

 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő  

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Szülői nyilatkozat 

alapján 

térítésmentesen 

étkezők 

24 24 

3, vagy több 

gyermeket 

nevelő családban 

élők 

 

13 

 

13 

 

  

Nevelésbe vett 

gyermek  

2 5  Családlátogatás, folyamatos 

kapcsolattartás a nevelőszülőkkel, 

és a gyámmal. 

Beilleszkedési 

magatartási, 

tanulási zavarral 

küzdő gyermek  

 

 

- 

 

 

-- 

  

Veszélyeztetett 

gyermek  

 

- 

 

- 

  

Gyermekét 

egyedül nevelő 

szülő 

 

1 

 

2 

 Folyamatos kapcsolattartás 

Nem étkező 1 1   

Speciális 

étrendet igénylő 

gyermek 

 

2 

 

2 

 Odafigyelés a nevelőtestület 

minden tagjától. 

 

 

Tehetségígéretes 

gyermek 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

  

családlátogatás, napi 

óvodai tapasztalat, 

szülővel való beszélgetés, 

foci edzővel, néptánc 

oktatóval megbeszélés 

„Csodabogarak” tehetségműhely 

foglalkozásain való részvétel, 

Ovifoci, Mikulás futás, 

tornacsarnokban foglalkoztatás, 

néptánc, ének-zene foglalkozáson 

magasabb szintű feladatadás, 

szereplés biztosítása óvodán belül, 

rajz és kézimunkához eszközök és 

tevékenységek biztosítása, emelt 

szintű feladatadás, rajz pályázati 

lehetőség biztosítása, bizonyos 

témákban való érdeklődéshez, 

speciális könyvek, interneten 

keresett anyag biztosítása, egyéni 

beszélgetések, és fejlesztések, 

óvodán belüli műsoros programok 

biztosítása, Úszótanfolyam 

Félnapos óvodás  - 

 

-   

   

 

Közösségfejlesztés  

 

Szempont: 2.2. Az intézmény 

közösségépítő tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között valósulnak meg?  

 

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

 

 

Intézményünkben az alábbi közösségépítő tevékenységeket valósítottunk meg a szülők 

részvételével: 
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Közösségépítő tevékenységek Alkalmak 

Száma 

Résztvevők 

száma 

Megjegyzés 

Szülői értekezlet 3 37    25    30 Többszöri figyelmeztetés, 

hogy olvasták-e az értesítést 

Fogadó óra (a fejlettségállapotról 

történő visszacsatoláson)  

2 13       20 A kiírt időintervallumok tartása 

Rétegszülői értekezlet (új szülők, 

iskolai alkalmasság, fórum adott 

témákról, stb.) 

2 7      9 Iskolába lépőknek tanító nénivel 

Új beiratkozó gyerekek szüleinek 

Szülőbevonással lebonyolított 

programok (sütés-főzés, 

barkácsolás, stb. együtt, )  

4 31  16  30 1 barkácsoló délután, Mikulás futás,  

Karácsonyi ráhangolódás 

Ünnepeken, jeles napokon történő 

aktív részvétel 

3 52   55  55 Farsang, Anyák napja, Évzáró 

Csoporttal együtt szervezett családi 

programok (kirándulás, szüret, stb.) 

- -  

Óvodáért végzett szülői 

munkafelajánlások (óvodaszépítés, 

pályázatok, kísérés, stb.) 

 

 

 

1 

Fűszerkert kialakítása 

Családokat támogató programok, 

pld. vásárok, gyűjtések, stb. 

2 55 SZK által szervezett karácsonyi vásár,  

Szülői pénzbeli támogatás 

 

Erősségek: 

 

Intézményünk igyekszik a szülőkkel közösen olyan tevékenységek megszervezésére, melyek 

a közösségépítést célozzák. 

Ebben a nevelési évben ünnepeltük intézményünk fennállásának 60 éves jubileumát. Az 

évfordulóhoz kötődő héten számos program megvalósult. A szülők számára előadást 

szerveztünk, a gyermekek zenés előadáson vettek részt, kirándultunk, kiállítást szerveztünk és 

kolleganőnk jóvoltából rövidfilm készült az elmúlt hatvan év legjobb pillanataiból. 

Ebben a nevelési évben lehetőséget biztosítottunk egy óvodapedagógus hallgató 2 hónapos 

szakmai gyakorlatának letöltésére, bízva abban, hogy intézményünkben vállal munkát a 

következő nevelési évtől. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Továbbra is felhívni a szülők figyelmét a faliújságon látottak elolvasására is! 
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3. Eredmények 

 

 

Forrás: PP, Munkaterv,  

Vezetői önértékelés és tanfelügyeleti 

ellenőrzés dokumentumai 

Szempont: 3.1. Milyen 

eredményességi mutatókat tartanak 

nyilván az intézményben?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket:  

 helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 

alapon megszervezett mérések 

eredményei  

 esetleges sport, más versenyeredmények  

 elismerések  

 6 éves kor után óvodában maradó 

mutatók, elégedettségmérés eredményei 

(szülő, óvodapedagógus, pedagógiai 

munkát segítők)  

 neveltségi mutatók  

 stb.  

 

Az intézmény által nyilvántartott elért eredmények a 2018-2019. nevelési évben 

 

 

 

Beiskolázási adatok 

 

 

Adatok 

Tanköteles korú gyermekek száma  

17Fő 

 

100% 

Közülük várhatóan a 2019-2020. tanévben 

 az iskolai tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 

 

10Fő 

 

60% 

Várhatóan a 2019-2020. tanévben óvodában 

 maradó tanköteles korúak száma, aránya 

 

7Fő 

 

40% 

 

A tanköteles korú gyermekek közül, akik megkezdik iskolai tanulmányaikat, elérték az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. Két esetben kikértük a nevelési tanácsadó 

véleményét is, iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményeztünk. Ők egy esetben további óvodai 

nevelést, egy esetben speciális iskolai nevelést javasoltak. 

Az óvoda és a szülők közös döntése alapján 6 kisgyermek marad a 2019-2020-as nevelési 

évben az óvodában. Közülük egy kis gyermek másik nevelő szülőhöz került. A többi 

kisgyermek a következő nevelési évben megerősítést, részképesség- mozgás-, logopédiai 

fejlesztést igényel. 
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Ebben a nevelési évben az alábbi fejlesztések valósultak meg: 

 

 

Fejlesztések Adatok 

Logopédiai fejlesztés 15Fő 

Fejlesztő pedagógia 9Fő 

Mozgás terápia 3 Fő 

Pszichológiai terápia 8 fő 

 

 

Logopédiai fejlesztést azok a gyerekek kaptak, akik az év eleji felmérés során terápiás 

megsegítést igényeltek. Heti két alkalommal utazó logopédus végezte a fejlesztést. 

A Balatonfüredi Szakszolgálat lehetőséget biztosított a rászoruló gyerekeknek az intézmény 

keretein belül mozgásterápiás fejlesztésre. 

Intézményi költségvetésből finanszírozva oldottuk meg a részképesség zavarral, 

önbizalomhiánnyal rendelkező gyerekek fejlesztését.  

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pszichológusa helyben 

pszichológiai megsegítést adott a rászoruló gyermekeknek.               

 

 

 

Fluktuáció Adatok 

Más óvodába átvitt gyermekek száma 0 

3 Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma 

 

 

Intézményünkbe a nevelési év során 3 kisgyermek érkezett másik óvodából, ők Alsóörsön 

kerültek nevelőszülőhöz. 

A következő nevelési évre előjegyzett gyermekek száma 27. Tapasztalataink azt mutatják, 

hogy ez a létszám folyamatosan változik. Az intézmény bővítésével lehetőségünk lesz több 

kisgyermek felvételére is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minden lehetőséget, programot megpróbálunk kihasználni, ami a mindennapokon túl 

élményt, ismeretet nyújt és fejleszti a gyermekeket.  

Megismertetjük gyermekeinket a helyi nevezetességekkel, természet adta lehetőségekkel 

(Balaton, erdő, növény és állatvilága) törekszünk a környezettudatos, és egészséges életmód 

kialakítására. Folyamatosan képezzük magunkat, és mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy igazi ZÖLD ÓVODA, és MADÁRBARÁT óvoda legyünk. 

 Részt veszünk falunk életében, jelen vagyunk a jelentősebb eseményeken. 

 Nyitottak vagyunk az új dolgokra pl. kutyaterápiás foglalkozások, témahetek szervezése.  

A nevelési év második felében megszervezésre került a „ Csodabogarak” tehetségműhely. 

Speciális fejlesztésben vagy programban részt vett 

gyermekek 

Résztvevők 

Zöld óvodai program 55 fő 

Madárbarát óvoda 55 fő 

„Csodabogarak” tehetséggondozó műhely  
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Különös értéket jelentett az óvodás gyermekek tehetségcsírájának kibontakoztatása terén, új 

értékek épülnek be a mindennapi életbe. Egyéni pedagógiai fejlődéseket segít. 

„CSODABOGARAK” műhely foglalkozásain 17 gyermek vett részt. A beszámoló a 

mellékletben megtalálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a nevelési évben folytatódott a költségtérítés nélküli néptánc oktatás. Heti egy 

alkalommal OVI-FOCI foglalkozásokat képzett szakember vezette. A gyerekek nagyon várták 

ezeket az alkalmakat, és szeretnénk a következő évben is biztosítani a tehetséges gyerekek 

fejlődését, illetve minden gyermek mozgásigényének kielégítéséhez szervezett formában 

hozzájárulni. 

 

Gyermekrendezvények és programok  
 

 

Színházlátogatások, műsoros 

rendezvények 

 

 Kisteleki Zoltán: Az öreg halász és a tenger 

 Léghajó meseszínház: A csizmás kanúr 

 Interaktív hangszer bemutató. 

  Hüllőkiállítás az iskolában   

 Rosta Géza előadó művész zenés műsora a 

jubileumi héten 

 

 

Élményszerző kirándulások 
 Élményszüret a Simon gazdaságban. 

 Állatkerti kirándulás Veszprémbe autóbusszal. 

 Kirándulás az Amfiteátrumba.  

 Egész napos kirándulás Lovasra a savanyúkúthoz. 

  Balaton parti kirándulás. 

 
 
 
 
 

Szülői elégedettség mérés eredménye 
 

 

Intézményünk számára fontos partnereink elégedettsége. Ebben a nevelési évben 48 családot 

kértünk meg az alábbi kérdőív kitöltésére. 40 kérdőív érkezett vissza. Ezek eredménye a 

következő: 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások Résztvevők 

Néptánc 13fő 

Ovi-foci 13 fő 

Katolikus hittan 6 fő 

Református hittan 10 fő 
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1. Az intézményben gyermekem viselkedése más felnőttekkel és a 
csoporttársakkal kulturált, udvarias. 

79%! 
       

2. Gyermekem szokás és szabályrendszerének ellenőrzése 
rendszeres. 

92% 

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 94% 

4.  Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem 
előrehaladásáról. 

91%! 

5. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze 
képességeit. 

91%! 

6. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket. 91%! 

7. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 87%! 

8. Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését. 94%          

9. Az intézmény fejleszti a gyermekek testi, szellemi, érzelmi 
képességeit. 

92% 

10. Az intézmény hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek 
szervezésére. 

93% 

11. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos 
nevelésére. 

97% 

12. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra 
nevelésre, rendszeres testmozgásra, szabad levegőn való 
tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges táplálkozásra, 
személyes higiéniára. 

94% 

13. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 
megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

94% 

14. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi 
normákat, képessé válnak arra, hogy az adott értékrendet 
kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket 
örömmel megéljék. 

97% 

15. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas 
színvonalon végzik munkájukat. 

92% 

16. Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, 
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az 
óvodával és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

96% 

 

A szülői kérdőívek alapján óvodánk erősségének tekintik: 

 Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 

 Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, 

hogy az adott értékrendet kövessék, a hozzá kapcsolódó ünnepeket, megemlékezéseket 

örömmel megéljék. 

 Az óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők 

számára, hogy hozzájussanak az óvodával és gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 
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 Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 

magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 

 Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, rendszeres 

testmozgásra, szabad levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre, egészséges 

táplálkozásra, személyes higiéniára. 
 Az intézmény ösztönzi a gyermekek önzetlen együttműködését. 

 Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 

 

 
 

A kérdőívek kiértékelésekor, összehasonlítva az előző évi eredményekkel, azt tapasztaltuk, 

hogy egy területen történt egy nagyon kicsi visszaesés, a többi kritérium esetében 

egyértelműen fejlődést mutatnak az eredmények.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a szülők véleménye szerint, az intézményben folyó nevelés 

során sikeresen valósítjuk meg pedagógiai programunk egyik kiemelt feladatát, a 

környezettudatos magatartás kialakítását, környezeti nevelést.  

 Fontosnak tartjuk, hogy a környezeti nevelés kibővítése, és a tehetséggondozás is megvalósul 

a „Csodabogarak” tehetségműhely foglalkozásain. 

A gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó szakmai munka területei közül az egészséges 

életmódra nevelés, erkölcsi nevelés, hagyományápolás, közösségi nevelés színvonalával 

szintén elégedettek a szülők.  

Az elmúlt nevelési évhez képest a legnagyobb fokú fejlődést az óvodánk kívüli 

programszervezés tekintetében, illetve a kapcsolattartás minőségének hatékonyságában 

történt. 

Gyengeségeink a következők: 

 Az intézményben gyermekem viselkedése más felnőttekkel és a csoporttársakkal 

kulturált, udvarias. 
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  Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

 Az intézmény segíti a gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 

 Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 

 

 

 Meglepő volt számunkra, hogy a szülők gyermekeik viselkedését nem minden esetben 

tekintik példaértékűnek. Ebben a nevelési évben különös figyelmet fordítottunk az udvarias 

viselkedés gyakorlására. A további fejlődés lehetőségét a szülői példaadásban látjuk, sajnos 

rossz tapasztalataink vannak intézményünkben a köszönéssel és egyéb udvariassági 

szokásokkal kapcsolatosan a szülők részéről. 

A tehetséges gyermekek személyiségfejlődését intézményünk továbbra is kiemelt feladatának 

tekinti. Megszerveztük a „Csodabogarak” tehetséggondozó műhelyt. A továbbiakban is a 

foglalkozások színesítése, a gyakorlati tapasztalatszerzés számának bővítése a célunk.  

Az intézmény a lemaradó, részképesség hiánnyal küzdő gyerekek esetében ebben a nevelési 

évben a fenntartó jóvoltából megbízási szerződéssel heti egy alkalommal fejlesztő pedagógust 

alkalmazott. Heti két alkalommal pszichológus által is fejlesztésben részesültek a rászoruló 

gyerekek. 

Erősségek: 

o A kérdőívek értékelése megerősít bennünket abban, hogy Pedagógiai Programunk 

céljait, kitűzött feladatainkat jól sikerül megvalósítani. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A tehetséggondozó műhely foglalkozásainak egész éves megszervezése, gyakorlati 

tapasztalatszerzési lehetőségek számának bővítése.  

o Iskolára való felkészítés differenciált módjáról, gyakorlatáról a szülők folyamatos 

tájékoztatása szükséges, mert minden évben felmerül az elégedettségméréseknél. A szülői 

szereppel járó kötelezettségek tudatosítására érzelmi intelligencia tesztek, szituációs játékok, a 

probléma a helyzetek megoldásával a szülői értekezleteken látunk lehetőséget. 

Gyermeki elégedettség mérés eredménye 

14 kisgyermek 

Tevékenységek Szeretem Nem szeretem 
1.Asztali játék 14  100% - - 

2. Játék a szőnyegen 9   64% 5 36% 

3. Játék a babaszobában 10   71% 4  29% 

4. Játék az udvaron 14 100 % - - 

5. Ábrázoló tevékenység 14 100 % - - 

6. Testnevelés 13  93 % 1  7% 

7. Mese-vers 13  93% 1 7% 

8. Matematika 13   93 % 1 7% 

9. Környezet megismerése 14  100% - - 

10. Ének, énekes játék 13 93 % 1 7 % 

11. Öltözködés 14 100% - - 
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2018-2019-es nevelési évben a gyermekek kedvelt tevékenységei: 

 

 

 Játék az udvaron 

 Ábrázoló tevékenység 

 Asztali játék 

 Környezet megismerése 

 Öltözködés 

 Fogmosás 

 Terítés 

 

  Kevésbé kedvelt tevékenységek: 

 Játék a babaszobában 

 Játék a szőnyegen 

 Pihenés 

 

Annak ellenére, hogy a „Mindennapra egy játék”elnevezésű tervünket nem sikerült 

megvalósítani, örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek számára az udvaron végzett 

tevékenységek meghatározó jellegűek. 

A tevékenységi területek közül a gyerekek számára fontos az ábrázoló tevékenység és a 

környezet megismerésének sokszínűsége. A sokféle módszer, technika megismerését az 

óvodapedagógusok hosszú időt igénylő gyűjtése során létrejövő kreatív ötletgyűjteménye 

teszi megvalósíthatóvá. Továbbra is célként jelenik meg az újrahasznosítás. 

Az asztali játékok közül a gyerekek kedvencei a kirakók és az óvodapedagógusokkal és 

dajkákkal történő közös társasjátékozás. Továbbra is olyan játékok beszerzésére törekszünk, 

melynek játszása során a gyermekek egész személyisége fejlődik. 

A jól behatárolt szokás és szabályrendszer lehetővé teszi, hogy a gyerekek gondozási 

tevékenységek során is jól érezzék magukat, ne legyen számukra teher az öltözködés, 

fogmosás, terítés. 

 

  A kevésbé kedvelt tevékenységek között a babaszobai játék került megjelölésre a gyerekek 

által. Az utóbbi időben a játéktevékenységek megfigyelésénél szembetűnő, hogy a gyerekek 

inkább a fejlesztő játékokat választják szívesebben, a szerepjáték egyre inkább háttérbe 

szorul.  A pihenést a megkérdezett gyerekek közül többen nem szeretik.  

12.Terítés 14  100% - - 

13.Fogmosás 14  100% - - 

14.Pihenés 9  64 % 5 36 % 



Napraforgó Óvoda ás Bölcsőde 
8226 Alsóörs Óvoda u.2. 

OM:201811 

22 
 

 

A „kívánságtündér”című mesével kíváncsiak voltunk, mit szeretnének a kívánságtündértől: 

Szeretnének: 

 többet kirándulni 

 több bábot 

 lehetőséget alvás nélküli napra 

 medencét az udvarra 

 minden nap focizni 

 udvarra menni, ha esik az eső. 

 

Kívánságaikat nem minden esetben fogjuk tudni teljesíteni, de a következő nevelési év 

munkatervének készítésekor figyelembe vesszük kéréseiket. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Kirándulások szervezése  

o Udvari játékok felülvizsgálata, karbantartása, udvarrendezés 

 

Pedagógus elégedettség mérés eredménye 

 

 

Pedagógus elégedettségmérésre ebben a nevelési évben nem került sor. 

 

Külső szakmai ellenőrzés eredményei 

 

 

Intézményünkben ebben a nevelési évben külső szakmai ellenőrzésre nem került sor. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, 

Munkaterv 

Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik?  
 

Elvárás: A pedagógusok szakmai 

csoportjai maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével 

határozzák meg.  
 

 

Intézményünkben az Önértékelési csoport és a „Zöld-Ovi” munkaközösség működik. A 

munkaközösségektől azt vártuk, hogy a szakmai munkát tegye színvonalasabbá, illetve 

aktívan vegye ki részét az intézmény programszervezésében, ellenőrzésekben. Munkájukról a 

mellékletben található beszámoló. 

 

 

 Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o A „Zöld–Ovi” munkaközösség aktívabban vegye ki részét az intézmény feladatainak 

megvalósításában,  

o A „Zöld –Ovi” faliújság legyen naprakész. 

o A közösség erejében lévő lehetőségek kihasználása, a kevésbé aktív kollegák 

bevonása a közösségi munkába. 

 

 

Szempont: 4.2. Hogyan történik az 

információátadás az intézményben?  

 

Elvárás: Az intézmény munkatársai 

számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

 

 

A szakmai feladatok ellátásához szükséges információk színterei azok megfelelősége 

 

Ssz. Az információ átadás 

színterei 

Belső kapcsolatok - Szöveges értékelés 

1.  Nevelőtestületi 

tanácskozások (nevelés 

nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) 

Nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli 

napok a munkatervnek megfelelően kerültek 

felhasználásra. 

2.   

Munkaértekezletek   
A heti feladatok megbeszélésére a heti 

rendszerességgel megtartott tanácskozás a 

közösség igényévé vált. 
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3.  Alkalomszerű, szükség 

szerinti munkaértekezletek  

 

Az intézményfejlesztés miatt többször szükséges 

volt az információ átadásra. 

4.  Munkatársi értekezletek a 

teljes dolgozói kör 

bevonásával 

A munkaterv szerint kerültek megszervezésre. 

5.  Hospitálás, szakmai 

tapasztalatcsere 

A hospitálásra csak az önértékelések során került 

sor. 

6.  Elektronikus 

kapcsolattartás 

(E-mail, közösségi oldal, 

Online munkafelület 

használata, stb.) 

A szakmai munka egymás közötti megosztása, 

illetve információ cseré folyamatos volt.  

7.  Faliújság A tervező naptár kifüggesztése mindenki 

számára megfelelő információt szolgáltatott. 

 

A belső tudásmegosztás intézményi gyakorlatának bevezetése megtörtént. Nevelés nélküli 

napon a kollegák ismertették a továbbképzéseken szerzett ismereteiket, azok gyakorlati 

felhasználására tettek javaslatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napraforgó Óvoda ás Bölcsőde 
8226 Alsóörs Óvoda u.2. 

OM:201811 

25 
 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, 

Munkaterv 

 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a 

partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat 

a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és feladatvállalásaival 

megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is.  

 

 

Szempont: 5.1. Hogyan kapnak 

tájékoztatást a partnerek az intézmény 

eredményeiről?  
 

Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú).  

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik.  
 

 

Az intézményben a következő tájékoztatási formákat alkalmazzuk: 

 

Az információ átadás színterei Külső  kapcsolatok  - Szöveges értékelés 

Szóbeli 

 

Egyéni beszélgetések 

A szülői igényeknek megfelelően, közösen előre 

megbeszélt időpont egyeztetéssel, történnek egyéni 

beszélgetések a gyermekek fejlődéséről. 

 

Értekezletek, megbeszélések 

A szülői értekezletek látogatottsága a nevelési év 

elején és végén megfelelően alakult. 

Az új kollégák bemutatását célzó értekezleten a 

szülők közül senki sem jelent meg. 

 

 

Előadások 

A szülők a számára szervezett előadáson a szülői 

közösség 5 %-a vett részt. Sajnálattal tapasztaltuk a 

nagyfokú érdektelenséget. 

 

Közös Programokon való 

részvétel 

Ebben a nevelési évben új partneri kapcsolat jött 

létre. A Sirály Énekkarral közösen adtunk ádventi 

koncertet, illetve ezt megelőzően intézményünk 

adventi ráhangolódásában vettek részt. 

Írásbeli 

 

Hirdetőtábla A szülők figyelmetlenek, nem olvassák el a hirdető 

táblára kitett információkat. 

Meghívó Intézményünk eseményeire szóló meghívókat 

elektronikus formában juttatjuk el a szülőknek. 
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Közösségi oldal Web oldalunkat igyekszünk az aktualitásoknak 

megfelelően működtetni. 

Levél A szülők, az intézményt közösségi szinten érintő 

információkról elektronikus formában kapnak 

tájékoztatást. Probléma, hogy a szülők nem olvassák 

el elég alaposan, és figyelmesen az információt, ha 

többféle dolgot közlünk, a végét már elfelejtik 

értelmezni.  
 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Szülői értekezleten a szülők figyelmének felhívása a kifüggesztett tájékoztatás 

elolvasására.  
o A szülők figyelmének felhívása az e-mailben elküldött tájékoztatás kinyomtatott, és 

kifüggesztett példányának elolvasására. 

o A partneri kapcsolatok továbbápolása, óvodai kapcsolatok további alakítása. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

Forrás: PP, MIP, SZMSZ, 

Továbbképzési / beiskolázási terv, 

Munkaterv 

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  
 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat 

a fenntartó felé.  

 

Intézményünk minden évben, a költségvetés elkészítésekor, felméri a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, nevesíti a folyamatosan pótlásra szoruló 

eszközöket, a fejlesztés irányvonalát. Ennek megfelelően ebben a nevelési évben is pótoltuk a 

szükséges eszközöket, a gyermeklétszámhoz igazítottan kiegészítettük a gyermekek által 

használt játékok, foglalkozásokon használt eszközök számát. Babzsákok, karikák, távcsövek, 

nagyítók kerültek beszerzésre. CD lejátszó és minden csoportban hangosító berendezés segíti 

a csoportok fejlesztő munkáját. A szülők támogatásának köszönhetően minden csoportban 

mozgásfejlesztő eszköz biztosítja a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlődését. 

Az elmúlt nyár folyamán fertőtlenítő meszelés volt a konyhában. Folyamatosan pótoltuk az 

étkezéshez szükséges eszközöket, egy hűtőszekrény cseréjére került sor. Sikeres pályázatnak 

köszönhetően 2019. júniusban megkezdődött a konyha bővítése, teljes felújítása. A fenntartó 

támogatásával 2019 szeptemberétől egy XXI. század igényeinek megfelelő konyha fogja 

biztosítani a község étkeztetését. 

Óvodánk részt vesz a Bozsik Programban, ennek köszönhetően gyarapodott mozgásfejlesztő 

eszközeinknek száma. 

Udvarunkra a szülők támogatásának köszönhetően új fejlesztő játék került. 

Költségvetésünkből egy udvari játékunk alatt ütéscsillapító gumitégla elhelyezésével valósul 

meg a baleset megelőzés. 

 

Személyi feltételek 

 

Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény képzési 

struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak?  

 

Elvárás: Az intézmény rendszeresen 

felméri a szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről.  
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A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára.  

 

 

 

A 2018-2019-es nevelési évben az óvodapedagógusok törvényileg meghatározott létszáma a 

gyermeklétszámhoz igazítottan hét fő.  

Az óvodapedagógusi szakképzett állások betöltése egyre nagyobb problémát jelent. 

 Öt óvodapedagógussal és önkormányzati támogatással két pedagógiai asszisztenssel tudtuk 

biztosítani a gyermekek felügyeletét. Két óvodai csoportban folyamatosan egy-egy 

óvodapedagógus csak délelőtti munkarendben dolgozott. 

 

 Heti munkaidő Kötelező óraszám 

1 Intézményvezető 40 óra 10 

1 Intézményvezető-

helyettes 

40 óra 24 

3 Óvodapedagógus 40 óra 32 

2 pedagógiai 

asszisztens 

40 óra  

 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok: 

 

o Óvodapedagógus álláshelyek betöltése a 2019/2020-as nevelési év kezdetére 

 

A továbbképzések a munkaterv alapján, illetve a kínálkozó lehetőseknek megfelelően 

valósultak meg: 

  

 1 fő óvodapedagógus: Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a 

gyakorlatban (60 óra)  

 1 fő óvodapedagógus: A szülőkkel való kapcsolattartás, együttnevelés innovatív 

formái óvodától középiskoláig (30 óra) 

 3 fő óvodapedagógus: Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése ( 30 óra) 

 2 fő ( 1 intézményvezető - 1 bölcsődei szakmai vezető): Bölcsőde az óvodában (6 

óra) 

 1 pedagógiai asszisztens: Pedagógiai asszisztensek V. Országos Konferenciája 

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 3 fő.  

Nevelő munkánkat heti egy alkalommal fejlesztő pedagógus segíti, alkalmazását 

intézményünk költségvetéséből tettük lehetővé.  

Óvodánk logopédiai ellátását heti két alkalommal, a először a REGYMI alkalmazásában álló, 

majd a Balatonfüredi Szakszolgálat utazó logopédusa látta el. Pszichológiai ellátást heti két 

alkalommal helyben a REGYMI pszichológusa biztosította. Mozgás terápián a Balatonfüredi 
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Szakszolgálat munkatársainak szervezésében vehettek részt óvodásaink.   
 

Intézményünk szerves részét képezi óvodánk főzőkonyhája. 

A konyhai dolgozók száma 5 fő, 1 fő élelmezésvezető, 2 szakács, 1 diétás szakács, 1 fő 

konyhai kisegítő. Év közben a diétás szakács személyében változás történt. 

A vacsoráztatást 1 fő megbízási szerződés formájában látja el.  

 

A konyha, jelentős szerepet tölt be községünk életében, számos eseményen dicsérik az itt 

készülő ételeket.  

Itt készül a Márton-napi libasült, a szép korúak karácsonyára, iskolai karácsonyi ünnepélyre, 

Falukarácsonyra a pogácsa és egyéb ételek. Kiszolgálja a Sport bál közönségét, Nyugdíjas 

farsangra érkezőket. A község számos programján kínálják a vendégeket:  Halászlé-főző 

verseny, Falunap, Borverseny. Számos sporttal kapcsolatos rendezvényre készít pörköltet. 

A felsoroltakon túl biztosítja az óvodások, iskolások, nyugdíjas, szociális és vendégétkezők 

ellátását. Az elmúlt nevelési évben az alábbi adag számok készültek: 

 

 

Az intézményben a karbantartási munkákat megbízási szerződéssel látja el a karbantartó. 

 

 

 

 

 

 

 szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

Adag 

2014/2015 
181 157 181 170 160 172 187 168 193 162 

Adag 

2015/2016 
187 158 190 202 206 181 155 198 200 173 

Adag 

2016/2017 
219 224 200 208 217 217 224 194 236 177 

Adag 

2017/2018 
239 223 231 237 232 235 234 209 260 228 

Adag 

2018/2019 
240 222 250 235 235 221 240 230 241 140 
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Összefoglaló gondolatok 

Az elmúlt nevelési évben a Pedagógiai Programban és a 2018/2019-es nevelési év 

munkatervében foglalt célok és feladatok megvalósultak. A gyermekek személyiségének 

fejlődéséhez biztosítottak voltak a feltételek. 

 Továbbra is szükséges nyomon követnünk a pedagógiai és oktatáspolitikai változásokat. 

Meglévő értékeinkre büszkék lehetünk, azokat igyekszünk megőrizni és tovább fejleszteni 

(Madárbarát óvoda, Zöld Óvoda).  

 

Alsóörs, 2019. augusztus 25.                                               Csiszárné Huszár Judit 

                                                                                                    intézményvezető 
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1. sz. melléklet 

 

Beszámoló az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról a 

2018/2019-es nevelési évben 

 

 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzése.  

Ebben a nevelési évben is célunk volt, hogy a gyermekek problémáit a családsegítő, 

gyermekjóléti szolgálat és a gyermek ügyében eljáró hatóságok segítségével minél 

hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve súlyosabbá válásukat. 

A 2018/2019-as nevelési évben is a prevenciós problémákat megszüntető tevékenységet az 

óvodavezetővel, óvodapedagógusokkal, a védőnővel, Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgálattal, Lovas- Paloznak Körjegyzőségével egyeztetve végeztem. A kapcsolatot 

folyamatosan tartottuk egymással személyesen, szóban, és írásban. Havi rendszerességgel az 

óvodában jelzőrendszeri megbeszélésre került sor. Betartva az iratkezelés, valamint a 

személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat. 

2018-2019-es nevelési évben három óvodai csoporttal, és egy mini  bölcsődei csoporttal 

működött intézményünk. A gyermekvédelmi munka tekintetében még több odafigyelést, - az 

új dolgozó tájékoztatása, vele szembeni elvárások, tájékoztatási kötelezettsége- összehangolt 

munkát igényelt mindenki részéről.  

Az átláthatóság pontosabb megszervezése további feladatot jelent számunkra -  a 3 óvodai és 

1 bölcsődei csoport  pedagógusainak írásban rögzített beszámolója a gyermekvédelmi felelős 

felé. 

Az óvodába járó gyermekek száma:   

   2018. október 1. statisztika alapján:    52 gyermek: 

         Katica csoport: 19 fő     Lepke csoport: 20 fő    Csiga-biga csoport: 13 fő 

                                       Bölcsődei csoport: 7 fő 

Az óvodába járó gyermekek száma tanév végén:  55 gyermek 

         Katica csoport:   20 fő   Lepke csoport:   20 fő   Csiga-biga csoport: 15 fő 

                                            Bölcsődei csoport: 8 fő 
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Az óvodapedagógusok, a kisgyermeknevelők a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték. A Nevelési Tanácsadó, a nevelő 

szülők, a pszichológus, szakszolgálatok kérésére jellemzést készítettek a gyermekekről.  

5 kisgyermek hivatásos nevelőszülőnél él, akik a törvény értelmében halmozottan hátrányos 

helyzetűnek minősülnek.  

A szülők válása miatt két kisgyermeket folyamatosan figyelemmel kísértünk. Ők 

pszichológiai megerősítést is kaptak óvodánk pszichológusától. 

A kapcsolattartás a szülőkkel jó, folyamatos, napi kapcsolatban vagyunk. 

Évente három alkalommal szülői értekezleteken, fogadó órákon kapnak tájékoztatást a szülők 

gyermekeik fejlődésével kapcsolatban. Lehetőségük van időpont egyeztetéssel egyéni 

megbeszélésekre is. 

 

Ebben a nevelési évben gyermekvédelmi céllal családlátogatás nem történt. 

Az új óvodások beszoktatása előtti családlátogatások száma: 20     

 

Az év során különféle szabadidős gyermekprogramokat szerveztünk Kirándultunk az 

Amfiteátrumhoz, Lovasra a Savanyú-kúthoz /egész napos kirándulás/, karácsonyi 

ráhangolódó délutánt szerveztünk a szülőkkel, nyugdíjasokkal, felléptünk a községi  adventi 

gyertyagyújtáson, kézműves délutánokat, bábelőadásokat szerveztünk, gyereknapot 

tartottunk.  

 

A 2018/2019-es nevelési évben is a rászoruló gyermekek részesültek térítési díj-

támogatásban, ill. ingyenes étkeztetésben: 

Az adatok az év végi statisztika alapján kerültek rögzítésre. 

 

            100%-os étkezési /térítési díj/ támogatásban részesülnek: 

                    - három, vagy több gyermekes családban él /nagycsaládos /:    

                                                                                     Lepke csoport: 4 gyermek 

                                                                                     Katica csoport: 5 gyermek 

                                                                                     Csiga-biga csoport: 5 gyermek 

                      -  Jövedelem alapján ingyenes étkeztetésben részesül:     

                                                                                     Lepke csoport: 11 gyermek 

                                                                                     Katica csoport:   7 gyermek 

                                                                                     Csiga-biga csoport: 5 gyermek 
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            - Hivatásos nevelőszülőknél él:   5  halmozottan hátrányos gyermekek         

                 Gyámhivatal alapján 100%-os támogatásban részesülnek 

                                                                                Csiga-biga csoport: 4 gyermek 

                                                                               Katica csoport: 1 gyermek 

- Ingyen étkező - GyVK:                                  

                     

 

Minden dolgozóra vonatkozó feladatok óvodánkban: 

 

 Személyes adatok védelme, titoktartási kötelezettség. 

 A törvény betartása.  

 Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése.  

 Személyes kapcsolattartás. 

 A rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, minden esetben a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva. 

 Esélyegyenlőség biztosítása (minden megkülönböztetés nélkül kell részére a  

 jogait biztosítani). 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszer jól működik, véleményezéssel segítik 

munkánkat, a gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat megkapjuk. 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő 

szolgáltatás keretében havonta egy alkalommal zajlott. A gyermekjóléti vezető ezeken a 

napokon személyesen jött óvodánkba, így észrevételeinket, javaslatainkat, ezeken a 

megbeszéléseken állt módunkban elmondani. Minden héten, kedden és csütörtökön 

fogadóórát tart az Önkormányzat épületében. Ezen időpontokban a szülők, hozzátartozók 

felkereshették és kérhették segítségét, tanácsait.  

Ebben a nevelési évben is a gyermekek rendszeresen jártak óvodába, csak orvosi igazolással 

hiányoztak, melyet túlnyomó többségben igazoltak is. 

A figyelemmel kísért gyermekek adatait a gyermekvédelmi dossziéban dokumentáltam. 

 

Alsóörs, 2019. június 15.                                       .................................................. 

                                                                                        Szekeres Károlyné 

                                                                                     gyermekvédelmi felelős                                                                                                                                                     
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2.sz. melléklet 

 

Zöld Óvoda munkaközösség 2018-2019-es nevelési év beszámolója 

 

 Munkaközösségi értekezleteinket terv szerint megtartottuk. Új pedagógusasszisztenssel 

bővült nevelőtestületünk, vele is megismertettük a ”Zöld óvodával „kapcsolatos tudnivalókat, 

teendőket.  

Sajnos ebben a nevelési évben nem volt lehetőségünk a témával kapcsolatos továbbképzésen 

részt venni, de azért megpróbáltunk információkat szerezni hozzáértő szakemberektől, más 

óvodákban dolgozó pedagógustársaktól, szakirodalomból. 

Szeptemberben ünnepeltük óvodánk 60. születésnapját. A jubileumi hét minden napján volt 

valamilyen különleges program a gyermekeknek, és a szülőknek. 

Terveztünk egy „Zöld Óvodás” találkozót és tapasztalatcserét egy nevelés nélküli 

munkanapunkra a csajági, és felsőörsi óvoda dolgozóival, de pont ezen a napon adódott egy 

előre nem tervezett továbbképzési lehetőség, melyen mindhárom óvoda óvodapedagógusai 

részt vettek, így a találkozót elhalasztottuk. 

Ebben az évben is elvégeztük a „Zöld Óvoda” címmel kapcsolatos feladatokat, a 

fenntarthatóság biztosítását, koordináltuk az ezzel kapcsolatos tennivalóinkat. Céljaink 

megvalósultak. 

Folyamatosan szem előtt tartottuk a környezettudatos szemlélet kialakítását és formálását a 

családok bevonásával. 

Egész évben gyűjtöttük a családok részvételével a használt elemeket, olajat, figyelemmel 

kísértük a szállítást. Otthonról hozott hulladékokból újra hasznosítással barkácsoltunk, 

ajándékokat, játékokat, használati, és dísztárgyakat készítettünk. 

Óvodánk honlapján, e-mailben, és a csoportok hirdetőtábláin folyamatosan tájékoztattuk a 

szülőket a soron következő programjainkról, ezzel kapcsolatos kéréseinkről. 

Erdei kirándulást, hátizsákos túrát szerveztünk, ismerkedtünk az erdő növény és 

állatvilágával, rovarokkal, miközben gyakoroltuk a természetben történő helyes viselkedés 

szabályait. 

Rendszeres sétákat tettünk a Balaton parton, megfigyelve a vízparti és vízi élővilágot, az 

évszak okozta változásokat, tudatosítottuk, hogy mi mit tehetünk, vizeink tisztasága 

érdekében. 

Aktívan részt vettünk lakóhelyünk hagyományőrző rendezvényein. Adventi gyertyagyújtás a 

Művelődési házban, Mikulás futás, községi Mikulásváró ünnepély. 
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A  „Zöld jeles napokhoz” kapcsolódó tevékenységeket témahetek keretében valósítottuk meg. 

(Állatok világnapja, Föld világnapja, Víz világnapja, Madarak, fák napja) Szemetet szedtünk 

a Takarítás világnapján, és természetesen egész évben odafigyeltünk környezetünk 

tisztaságára, Autómentes közlekedés világnapján tudatosítottuk, hogy ha tehetjük, mennyivel 

egészségesebb, és környezetkímélőbb gyalog járni. 

Gondoskodtunk a nálunk telelő madarakról, karban tartottuk, feltöltöttük a madáretetőket, a 

tavaszi fészkelés elősegítése érdekében költő odúkat helyeztünk el a fákon. Gondoskodtunk a 

madarak friss ivóvíz ellátásáról, a gyerekekkel, figyelemmel kísértük a kis fiókák etetését, 

beazonosítottuk a madárfajtákat, madárhangokat.  Madarak fák napja alkalmából a témahéten 

madaras vetélkedőt szerveztünk a három csoport részére. 

A Somlyó hegyi kilátóhoz szervezett családokkal közös túrázásunk, sajnos a rossz időjárás 

miatt elmaradt. 

Szüretelni voltunk Lovason, a Simon család szőlészetében. Mindenki nagyon élvezte a 

szőlőszedést, kiskocsival húzták a szőlős ládákat az autóhoz. Ebéd után már a friss mustot is 

megkóstolhatták. 

Az „Ezüsthíd horgászegyesület” meghívta a gyerekeket a horgásztanyájára, de sajnos ebben 

az évben a tervezett közös horgászás az esőzés miatt elmaradt. Ez az élménynyújtás nem 

valósult meg, de az év során több alkalommal voltunk a Balaton parton és a kikötőben, ahol 

megfigyeltük a horgászokat, a horgászathoz szükséges eszközöket, megnézhették a kifogott 

zsákmányt, megbeszéltük, miért kell visszadobni azt a halat, amelyik még túl pici. Suttogva 

beszéltünk, nehogy elijesszük a halakat. Az óvodába visszatérve könyveket nézegettünk, 

ismerkedtünk a halfajtákkal, táplálkozásukkal, és megbeszéltük, hogy nagyon fontos vigyázni 

vizeink tisztaságára. 

Terveztük, de sajnos ebben az évben elmaradt az akváriumunk újra telepítése. 

Takarékosan bántunk az energiával és a vízzel, ezt a gyermekekben is tudatosítottuk. 

(takarékos vízfelhasználás a mosdóban) 

Szelektíven gyűjtöttük a hulladékot, ennek tudatosítására használtuk a „Kukatündér” társas 

játékot. 

Tavasszal elkészíthettük emeletes fűszerkertünket. Egy nagymama rengeteg fűszernövényt 

ajándékozott óvodánknak, az elültetésben is segített, irányított bennünket. A gyerekek 

megtapogatták, megszagolták a növényeket, ismerkedtek a nevükkel, felhasználásukkal. 

Egész évben folyamatosan gyomláltuk, öntöztük. Citromfűvel, és mentával ízesített limonádét 

készítettünk, a főzéshez oregánó levelet gyűjtöttünk. 

Új helyre tettük komposztáló ládánkat, az összegyűjtött gyomnövényeket, gyümölcshéjat 

folyamatosan ebbe gyűjtöttük. 
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Tavasszal a csoportszobában minden gyermek a saját jellel ellátott kis cserepébe virágmagot 

ültetett, amit folyamatosan öntözött, figyeltük a kis palánták növekedését, majd nyáron 

kiültettük az udvarra a virágládába. 

„Csodabogarak” nevű tehetséggondozó programon vehettek részt az iskolába lépő, és a 

tehetségígéretes gyerekek, heti, kétheti rendszerességgel, Voloscsuk Míra vezetésével.  

A foglalkozásokon megismerkedhettek 2019 év fájával, madarával, vadvirágjával, emlősével, 

halával, bogarával, hüllőjével. A méhészek világnapja alkalmából beszélgettek a virágokról, 

méhekről, és méhecskét barkácsoltak. Ismereteket szereztek a vízről, madarakról, bogarakról, 

fenntarthatóságról. 

Ebben az évben is havi rendszerességgel vettek részt mindhárom csoport óvodásai a 

kutyaterápiás foglalkozásokon, melyeken megismerkedhettek a szereteten alapuló kutyával 

való bánásmóddal, miközben fejlesztő hatású tevékenységeket végeztek a kutya 

közreműködésével. 

Évzáró és búcsúzó utáni héten egész napos kirándulásra mentünk Lovasra a savanyú kúthoz. 

A gyerekek sokat mozogtak, labdáztak, bogarásztak, játszottak a természet kincseivel. 

A nyár folyamán is igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy a gyermekek 

környezettudatos magatartását alakítsuk. 

 

 

Alsóörs, 2019. június 15.                                                                   Rásky Ervinné 

                                                                                                     Munkaközösség vezető 
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3.sz. melléklet 

Beszámoló a „Csodabogarak” 

tehetséggondozó műhely munkájáról 

 

A "Csodabogarak" tehetséggondozó műhely 2019. február 1.-től kezdve heti szinten, 

általában hétfőn délelőttönként valósult meg óvodánkban. A tevékenységek időpontját mindig 

aktuálisan igyekeztem a kolléganőkkel egyeztetni, a csoportok életéhez rugalmasan 

alkalmazkodva. Ez sok fejtörést okozott számomra, elképzelhetőnek tartom, hogy a következő 

évben jobb lenne, ha e tevékenység lehetőség szerint fix időpontban zajlana és csoportok 

ehhez alkalmazkodnának.  

A tehetséggondozó műhely tevékenységeire összesen 17 gyermek járt az óvoda három 

csoportjából, a kolléganők ajánlása alapján. Ők mind nagycsoportos korúak. A gyermekek 

nagyobb része érdeklődést mutatott a témák iránt, sok ismerettel rendelkeztek már, illetve 

szívesen gyarapították tudásukat a minket körülvevő élővilággal kapcsolatban. Figyelmük 

megfelelő volt. Néhány gyermek leginkább az életkora alapján vett részt, de magatartásukkal 

zavarták társaikat, illetve olyan gyermekünk is akadt, aki végig passzív maradt. 

A következő 2019/20-as nevelési év során ha a tevékenységek már az első fél évben 

elindulnak, akkor még több alkalom lesz rá, hogy kiderüljön, kik azok a gyerekek, akik 

tehetségígéretesek a környezeti nevelés tehetségterületen, a megfigyelési szempontsort még 

inkább figyelembe véve. Azt gondolom számukra lesz igazán érdemes részt venni a 

tehetséggondozó műhely munkájában.  

A "Csodabogarak" munkatervében tervezett tevékenységek megvalósultak. Ennek 

megfelelően teljesültek a tehetséggondozó műhely céljai és feladatai is. A tehetséggondozó 

műhelyben elősegítettük a gyermekek szűkebb, tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való 

kötődést segítő élménynyújtást, tapasztalatszerzést, kísérletezéseket. Prioritást élvezett a 

gyermeki tevékenység, amely biztosította a felfedezés lehetőségét, annak örömét, 

ítéletalkotások megfogalmazását. A gyermekek ismeretanyaga bővült, megismerő 

képességeik, szociális együttműködési és társas készségeik, kreativitásuk, motiválhatóságuk 

fejlődött. Környezettudatosságukat alakítottuk, ismerkedtek a fenntartható fejlődés 

fogalmával, lehetőségeivel. Természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyukat megalapoztuk. 

 

2019.06.25.                                                                      Voloscsuk Míra óvodapedagógus 


