Intézmény megnevezése: Szentendre Városi Óvodák
Székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
OM azonosító száma: 032728
Iktató száma:

/2022.

Intézményvezetői nyilatkozat

Szentendre Városi Óvodák
2021/2022. nevelési év
A nyilatkozatot készítette:

Hajnal Szilvia
intézményvezető

1

Intézmény megnevezése: Szentendre Városi Óvodák
Székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
OM azonosító száma: 032728
Iktató száma:

/2022.

Iktatószám:

Tárgy: A 2021/2022. nevelési év beszámolójának megküldése a fenntartónak

Tisztel Szontagh Kinga fenntartó képviselője!

Alulírott Hajnal Szilvia intézményvezető, ezúton nyilatkozom, hogy a Szentendre Városi
Óvodák 2021/2022. nevelési év beszámolóját a nevelőtestület 2022. augusztus 31. napján kelt
határozatával elfogadta, melynek alapján 2022. szeptember 1-én a fenntartónak ezúton
benyújtom.

Dátum: Szentendre, 2022. augusztus 31.

…………………
Hajnal Szilvia
intézményvezető
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SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK
2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
Tel.: 06-26/816-637, e-mail: ovodakozpont.szentendre@gmail.com

Intézményvezetői beszámoló

2021-2022.
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INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ
1 Jogszerűség, jogszabályok

•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
•

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról
•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak

jogállásáról

szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról
•

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

•

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

•

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról
•

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

•

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
•

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
•

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a

pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus - továbbképzésről, a pedagógus

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
•

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények

működéséről
•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
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védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) /a továbbiakban: GDPR/

Felhasznált dokumentumok
Oktatási Hivatal:
-

Önértékelési kézikönyv óvodák számára:

-

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:

-

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított
változat.

-

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció
értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás

Szentendre Városi Óvodák:
-

Működést szabályozó dokumentumok

-

SZMSZ

-

Munkatervek

Nevelőmunkánkat „Nyolcforrás” helyi óvodai nevelési program alapján végeztük, mely az
óvodai nevelés országos alapprogramjára épült.
Programunkban a környezeti nevelés dominál, de a tagóvodák egyéni arculatának megtartása
is kiemelt feladatunk.
A Hold utcai Tagóvodában a tevékenységközpontú óvodai nevelés folyik, a Szivárvány
Tagóvoda a néphagyomány éltetésen alapuló környezettudatos nevelést tartja fontosnak. A
Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda nevelőmunkája a népi kultúra értékeinek folyamatos
megélése, a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében történik.
A Vasvári úti Tagóvodában kiemelt, nevelési területe a mozgás, az egészséges,
környezettudatos életmódra nevelés. Gazdag tevékenység és programlehetőségek felkínálása,
szervezése során valósítják meg a gyerekek differenciált testi, lelki, szellemi fejlesztését.
A Bimbó utcai Tagóvodában az óvodáskor sajátosságaihoz igazodó játékon keresztüli
fejlesztést végeznek a néphagyomány éltetésével.
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Az Óvoda Központban epochákban történik a tanulási tevékenység. A művészeti nevelés
sokoldalú eszközeivel segítik a pozitív érzelmi kapcsolatok kialakítását, a művészeteket értő
és befogadó gyermekek nevelését, kiemelt környezeti és matematikai tevékenységek
részeként.
Az Izbégi Tagóvoda helyzetét kihasználva – a szép környezet, falusias jelleg – a környezeti
és testi nevelés került a tevékenységek központjába.
Az Egres úti Tagóvoda zenei képességeket fejlesztő óvoda. Óvodánk innovációjának
meghatározója, hogy az óvodai nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása
mellett, nagyobb hangsúlyt fektetnek gyermekeik esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az
énekes játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére,
használatára.
Munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett.
Az üzemorvos évente az óvodákat végigjárja, megvizsgál mindenkit, szükség esetén
szakorvoshoz küldi az alkalmazottakat. Az év közben érkezett dolgozók még belépés előtt
vizsgálatra kerülnek, ez folyamatosan történik.

ÖSSZEGZÉS:
Intézményünk a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület által hozott rendeleteknek,
határozatoknak és az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően, jogszerűen
működik.

2. Az intézmény környezete, partnerek
Az

óvodáink

szépek,

esztétikusak.

Óvodapedagógusaink

jól

felkészültek,

a

gyógypedagógusok, logopédusok lelkiismeretesen látják el az SNI-s, BTMN-es és
beszédhibás gyermekeket. A dajka nénik tisztán rendben tartanak mindent, sajátjuknak érzik
az óvodát.
Partnereink továbbra is: elsősorban a szülők, a fenntartó, az iskolák, a bölcsőde, a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye, Logopédiai Intézet és
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a Gyámügyi és
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Népjóléti Iroda, a gyermekorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat.
A Gyermekjóléti Szolgálattal a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel
kapcsolatosan az együttműködés szükség esetén megvalósult.
Kapcsolatok: (Ennek részletes kidolgozása tagóvodánként található)
Bölcsőde: lehetőségünk volt meglátogatni a bölcsödében a lelendő óvodásainkat. Köszönjük
a lehetőséget a bölcsőde vezetőjének, a gondozónőknek pedig a sok hasznos információt.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat: együttműködési megállapodást két éve kötöttünk
a szociális segítőkkel, akik nagyon alapos munkát végeztek szükség esetén.
Iskolák: együttműködési megállapodást kötöttünk „Közösségi szolgálat” teljesítése végett.
Múzeumok: ebben az évben az óvodák sokkal több látogatást, programot tudtak szervezni.
Kapcsolatunk van a Skanzennel, Ferenczi Múzeummal, Mese Múzeummal, Könyvtárral.
Családok: Az óvodapedagógusok folyamatosan tartották a kapcsolatot a családokkal. Az új
gyermekek befogadása elött lehetőség volt a családokat meglátogatni és ismerkedni. Az őszi,
téli időszakban a családokkal tervezett programokat a még fennálló járványhelyzet miatt csak
részben tudtuk megvalósítani, de tavasszal az intézkedések feloldásával minden óvoda
megvalósította a tervezett programjait. Újból voltak évzárók, ballagások.
Négy éve vezettük be a „Pedagógus nap” megünneplését intézményünkben. Az Óvoda
Központban a vezetők munkáját tudtam megköszönni, nem tartottunk közös ünnepséget. De
minden vezető a saját óvodájában jutalomban tudta részesíteni a kiváló munkát végző
kollégákat.

ÖSSZEGZÉS:
Az intézményvezetői és adminisztrációs háttér folyamatosan működtek.
Az óvodai beiratkozás hagyományosan, személyesen történt már a 2022/2023 –as
nevelési évre. Közel 250 gyermek óvodai jelentkezését kellett elbírálni, majd ezt
követően ki kellett értesíteni a családokat email-es illetve postai úton. Értesíteni kellett
azokat az óvodákat, önkormányzatokat akiknek a körzetébe tartozó gyermekek hozzánk
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iratkoztak be és ugyanígy mi is vártuk az értesítéseket, főleg az egyházi fenntartású
óvodáktól. Mindeközben zajlott az étkezés és az ügyeleti igények koordinálása.
Tapasztalataink alapján az óvodák jól megfeleltek az éveleji pandémiás helyzetre
vonatkozó szabályoknak, feladatoknak, szükség esetén időben tudtunk intézkedni,
megfelelő módon tartottuk a kapcsolatot minden érintettel. Tavasszal a korlátozások
feloldásával a megszokott módon folytattuk munkánkat, feladatainkat.

3. Anyagi feltételek
Az ellátáshoz szükséges törvény által előírt eszközök – szakmai anyagok, kisértékű tárgyi
eszközök, ha a legszükségesebbek is, de biztosítva voltak.
A napi fertőtlenítést segítő kézfertőtlenítők, felületfertőtlenítők, textilfertőtlenítők, szappanok,
mosószerek, papírtörlők, hőmérsékletmérők, maszkok, kesztyűk megléte, biztosítása volt az
alapvető feltétel! Ezek mindegyike biztosítva volt az OH és a fenntartó részéről.
Ebben az évben jelentős beruházás a Vasvári óvodában történt: az önkormányzat lehetővé
tette a tetőcserét. A többi óvodában nem volt jelentős felújítás, javítás a rendkívüli helyzet
miatt, ennek teljesítése, megvalósulása remélhetően a következő évben sikerül. Sajnos mindig
anyagi nehézségekbe ütközünk. A tisztasági festések a nyár folyamán esedékesek. Ezek
valósulnak meg az óvodákban. Folyamatosak a villanyszerelések és a vízszerelések, valamint
az elektromos beszerzések. Költségvetésünk nagy részét a bérek és a közüzemi kiadások
viszik el.
A csoportszobák szépek, hangulatosak, új függönyök, bútorok, galériák, szőnyegek teszik
esztétikusabbá a termeket. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi alapfeltételek az
Önkormányzat által biztosítva vannak, de a pluszokat alapítványi pénzből, adományokból
pótoljuk.
Támogatások: A SZÜLŐK ismét sokat segítettek, online vásárfelületet hoztak létre.
Nagymértékben támogatták óvodáinkat: tárgyi adományokkal fertőtlenítőkkel, törölközőkkel,
díszítéshez eszközökkel. A korona vírus okozta nehézségekben is készségesen mellettünk állt
a legtöbb szülő és, ha szükséges volt, megoldotta gyermeke óvodán kívüli felügyeletét.
Segítség számunkra az alapítványok megléte, hiszen az elmúlt években a szülők által átutalt
adójuk 1%-ából és az adományokból fejlesztettük az óvodát. /Udvari játékok, füvesítés,
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gumitéglák, stb./ Bevételi forrásunk még, mellyel a tárgyi feltételek újítását, cseréjét
biztosítani tudjuk, a különböző pályázatokból megnyert összegek, vásárok szervezése. Ebben
az évben több benyújtott pályázatunk nyert, melyek részletes leírását tagóvodák beszámolója
tartalmazza.
Nyertes pályázatok:
Óvoda Központ:
 Balestmegelőzési Bizottság: „Így közlekedtek Ti” (ajándéktárgyak)
 „KINCSES KULTÚRÓVODA” 1 500 000 Ft.
 „Nap gyermekei” pályázat: „Van új kalap a nap alatt!” naptej minden
gyermeknek, KreOvi -kreatív játékos feladatok, mese a napvédelem témájában.
 „Gondolkodj Egészségesen Programhoz”: egészséggel kapcsolatos csomag.
 Generáli Közlekedésbiztonsági pályázat közlekedési eszközre (75.000 Ft.
értékben), sorsolás: 2022. 11.15.

Hold utcai Tagóvoda:
 „Nap gyermekei” pályázat: naptej minden gyermeknek és bőrápoló csomagot
óvodáknak 100 ezer Ft értékben.
 Országos balesetmegelőzési bizottság „Biztonságos Óvoda pályázat” Nyeremény: 2
dolgozó tanulmányainak kifizetése, Balesetmegelőzési oktatóanyag, Biztonságos
óvoda cím elnyerése
 „Pöttöm fürdő program pályázat” Nyeremény: 1 db kültéri gyermek fa játszóház:
kb. 90.000 Ft. 170 db tornazsák és fejlesztőfüzetek. Hungarocell díszek, labdák.
Összesen: kb: 130.000 Ft.
 Játéksziget „Együtt egy zöldebb karácsonyért” Nyeremény: kb: 10.000 Ft -os
játékcsomag, egy 15% -os kedvezmény kupon.
 Naturcleaning „A te bolygód, a te jövőd pályázat” Nyeremény: Társasjáték: kb: 8000
Ft, elismerő oklevelek.
Püspökmajor ltp-i Tagóvoda:
 Concerto program: az óvoda energetikai felújítása: , „Zöld tető”
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Vasvári Tagóvoda:
 Generali pályázat : nyeremény: bicikli, roller
 Nemzeti tehetség pályázat- " A hazai és határon túli óvodai tehetség- kibontakoztató
programok támogatása." 650 000 Ft
 Az önkormányzat által finanszírozott beruházás: teljes tetőcsere
Bimbó úti Tagóvoda:
 Concerto program: az óvoda energetikai felújítása: Zöld fal és napelem
Izbégi Tagóvoda:
 Zöld Óvoda és elnyerte a Madárbarát kert címet
 Állatbarát Óvoda cím
 „Nap gyermekei” pályázat: naptej minden gyermeknek és bőrápoló csomagot
óvodáknak 100 000 Ft értékben.
Egres úti Tagóvoda:
 NER által kiírt zenei pályázattal 180 000 Ft.
 „Nap gyermekei” pályázat: naptej minden gyermeknek és bőrápoló csomagot
óvodáknak 100 000 Ft értékben.
Új beszerzésekre is lehetőség volt: folyamatosan tudtuk és tudjuk lecserélni az elavult
háztartási gépeket, informatikai eszközöket. Lassan már minden tagóvoda-vezetőnek le kell
cserélnie a laptopját
Kiemelt feladatunknak tekintjük a meglévő tárgyi környezet állagmegőrzését, az optimális
energia

felhasználás

megvalósítását,

meglévő

pénzügyi

erőforrásaink

egyenletes

felhasználását.
Alapvető feladatunk a tagóvodák biztonságos és egészséges feltételek közötti működtetése.
/Épületek felújítása, udvari játékok felülvizsgálata, javítása cseréje, tárgyi eszközök cseréje,
bővítése – eszköznorma betartása, kiemelten a tornaterem biztosítása./
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A karbantartási, informatikai munkálatokat a VSZ Zrt. saját embereivel végeztette,
végezteti el /festés, víz-, villanyszerelés, udvari játékok állagmegóvása/. Minden területen
divízióvezetők dolgoznak, a dologi kiadásokat ők rendelik.
ÖSSZEGZÉS:
Az intézmény szűkös anyagi helyzete nem változott, de megpróbálunk minden tőlünk
telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az óvoda zökkenőmentesen működjön.

4. Személyi feltételek
A Tagóvodai rendszerben működő óvoda személyi feltételei a következők:
Legfontosabb feladatunk:


Törekszünk arra, hogy személyiségünk modellt, mintát jelentsen a gyermekek
számára.



Az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
összehangolt munkát végezzenek.

2021/22
létszám

óvónő

pedagógiai assz.:
8.ó

6.ó.

4.ó

Dajka

Fejl.ped. és
pszichológus

Logopédus

8.ó

8.ó

8.ó

Gazd. f. és
személyügyis
8.ó

4ó

Óvodatitkár
8 ó.

Hold

12

2

6+1

21

Szivárvány

12

2

6+1

21

Püspökmajor

10

1

5+1

17.75

Vasvári

10

1

5+1

17.75

Bimbó

6

1

3

10

Óvoda
Központ

5

2

Izbég

6

1

Egres

8

Összesen:

69

1
1

1

10

1

2+1

2+1

1

1

1

2

17,5

3

10

2

4+1

14

2

40

2.5

1

1

1

2

130

Személyi ellátottság:
A 69 fő óvodapedagógusból felsőfokú végzettségű: 68 fő


Középfokú végzettségű: 1 fő
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Fejlesztőpedagógus, pszichológus: 3 fő



Logopédus: 1 fő



Konduktor,

szurdopedagógus,

szomatopedagógus,

oligofrén,

gyógypedagógus, 4 fő, megbízási szerződéssel
Technikai ellátottság:


Gazdasági és személyügyi felelős / középfokú végzettségű/ 2 fő



Óvodatitkár 2 fő/1 középfokú és 1 felsőfokú végzettségű/



Dajka: 34



Konyhás dajka: 6 fő



Pedagógiai asszisztens 11 fő



Utazó pedagógiai asszisztens: 2 fő

A nyolc tagóvodában, 34 óvodai csoport működik. Személyi feltételei a törvénynek
megfelelően adottak.
Jelenlegi férőhelyek és maximált létszámok:
Hold utcai Tagóvoda: 140/168
Szivárvány Tagóvoda: 148/178
Püspökmajor ltp-i Tagóvoda: 125/150
Vasvári Pál úti Tagóvoda: 125/150
Bimbó utcai Tagóvoda: 58/72
Óvoda Központ: 50/50
Izbégi Tagóvoda: 64/77
Egres úti Tagóvoda: 100/120
Férőhely: 810 fő maximált létszám: 963 fő
Személyi változás: 2021. december 31-ig - státusz tekintetében nem történt változás. 2022 –
es költségvetésünkbe terveztünk minden óvodába konyhás dajkát. Eddig 3 óvodának volt, de
ebben az évben az önkormányzat hozzájárult 3 új státusz betöltéséhez. Köszönjük szépen.
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Persze terveink között szerepel, hogy minden óvodába lehessen majd konyhás dajkanénit
alkalmazni.
 Óvodapedagógus változás
Sajnos egyre rosszabb helyzetbe kerültünk óvodapedagógusok tekintetében. Nem sikerül
betöltetni az üres álláshelyeket, még rosszabb lett a helyzet, mert 3-an felmondtak júniusban.
Ők pályaelhagyók. Egy óvónő kérte az áthelyezését 2022 szeptemberétől másik óvodába,
mert nem tudja vállalni, hogy nincs váltótársa. 13 pedagógusállást hirdetünk folyamatosan a
nyáron, reméljük, hogy az új nevelési évre lesznek jelentkezők. A megmaradt üres álláshelyre
pedagógiai asszisztenst vettünk fel, illetve nyugdíjba ment kollégákat foglalkoztattunk.
2021szeptembertől kialakult állapot:
Szivárvány Tagóvoda: 1 óvodapedagógus elment a próbaideje végén, és 1 kérte az
áthelyezését, 1 pedagógus GYES után kilépett.
Izbégi Tagóvoda: 1 pályakezdő óvodapedagógus 2 hét után felmondott, pályaelhagyó.
Hold utcai Tagóvoda: 1 új és 1 áthelyezéssel jött.
Vasvári Pál úti Tagóvoda: áthelyezéssel 1 óvodapedagógus kezdett az Izbégi Tagóvodából.
Egres úti Tagóvoda: 1 óvónő visszajött
A nyáron (júniustól-augusztus 1-ig) remélem sikerül felvenni óvodapedagógust, szeptember
1-i kezdéssel.
 Pedagógiai asszisztens kollégák:
Ebben az évben 4 új munkatárs kezdett.
 Dajkaváltozás, új kollégák:
Szerencsére sikerült 3 óvodába konyhás dajkát felvenni.
Egyre nehezebb dajka néniket alkalmazni, többen felmondtak - Szivárvány és Egres úti
Tagóvodánkban 2-2 kolléga - nyáron a jobb fizetés miatt.
 Gazdasági ügyintéző:
Ezt a 4 órás állást is szeptembertől betöltötték.
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Intézményünk elsősorban a gyermekek, és a szülők igényeinek kíván megfelelni és érdekeiket
szolgálni. Fontosnak tartjuk a családi nevelés értékeire épülő, a szülőt nevelőtársnak tekintő
olyan óvodai légkör megteremtését, melyben a különböző értékeket, tulajdonságokat, kultúrát
képviselő gyermekek vidám, játékos, örömteli hangulatban töltik mindennapjaikat.
Törekszünk arra, hogy életszerű körülmények között, humánus légkörben, nyitott, derűs,
elfogadó gyermeki személyiség bontakozzon ki. El akarjuk érni, hogy sikerorientált,
kommunikáló,

a

környezetben

jól

eligazodó,

problémájuk

megoldásában

aktívan

közreműködő autonóm személyiséggé váljanak.
Nevelési koncepciónk eleme a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, az
esélyegyenlőség megvalósítása, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése, céltudatos,
támogató környezettel, a gyermekek fejlettségéhez igazodó cselekvési módokkal és
eszközökkel. A mozgássérült gyermekek ellátására konduktort, az enyhe értelmi
fogyatékosok ellátására oligofrém pedagógust, és a hallássérült gyermek ellátására
szurdopedagógust alkalmazunk megbízási szerződéssel.
Fontos feladatunk továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű családok körülményeinek
feltárása és a megfelelő segítség nyújtása.
Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak
belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése.
Fontosnak tartjuk az itt dolgozók belső elégedettségét, kiszámítható, biztonságos pszichés
klíma megtartását, javítását.
Ujsághy Gyuláné logopédus fogja össze az SNI-s és a BTMN-es gyermekekkel kapcsolatos
feladatokat, ellenőrzi a fejlesztési terveket, melyeket az óvónőknek kell vezetni ezekről a
gyermekekről.
Fejlesztő és gyógypedagógusaink Petrikné Fatér Gyöngyi, Markó Etelka, dr. Ungvári Ildikó
heti rendszerességgel,

lelkiismeretesen foglalkozott az egyéni fejlesztésre szoruló

gyermekeinkkel, szakmai tanácsaikkal évek óta, hatékonyan segítik nevelőmunkánkat. Markó
Etelka sokat segített rászoruló kollegáknak és családoknak is.
Az SNI-s gyermekeink szakszerű ellátását Prisznyák Ilona konduktor folyamatosan segítette.
Mindig számíthattunk segítségére, szakmai kérdésekben konzultációkra, hasznos tanácsaira.
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ÖSSZEGZÉS:
Az elmúlt nevelési évben a személyi ellátottság sajnos nem megfelelő. A nevelő testület
tagjai aktívan részt vettek a másoddiplomát adó képzéseken, valamint a belső
munkaközösségek és továbbképzések előadásain.

5. Szervezeti – vezetői jellemzők
Intézményvezető helyettesek: Hodoli Tünde
Kozmérné Szökő Erzsébet
Ujsághy Gyuláné
Tagóvoda-vezetők: Ferencz Annamária
Németiné Ikvai Emőke
Dr. Csépányi Péter Albertné
Ferencsák Annamária
Szigethy Miklósné
Fekecs Alexandra
Nagyné Földi Anett
Munkaközösség vezetők:
Szigethy Miklósné
Hegedűs Enikő
Várnagyné Farsang Katalin
Simon Péterné
Gyermekvédelmi felelős: Furák V. Erzsébet
Közalkalmazotti Tanács tagjai:
Podlussányné Szalai Erika és Stefkó Andrea - Hold utcai Tagóvoda
Rácz Imola – Egres úti Tagóvoda
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Hlatky Katalin - Izbégi Tagóvoda
Horváth Adrienn - Püspökmajor ltp-i Tagóvoda
Elekes Csilla - Szivárvány Tagóvoda
Erdeiné Kelemen Gyöngyi - Bimbó utcai Tagóvoda
Horváth Gyöngyi - Vasvári Pál utcai Tagóvoda
Kozmérné Szökő Erzsébet – Óvoda Központ
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük,
hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek
megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, racionális és gazdaságos
működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével
alakítottuk ki a szervezeti egységeket.
Az óvoda törvényes működését a hatályos törvények és jogszabályok mellett az SZMSZ
szabályozza.
Ebben található az intézményvezető felelősségi köre, valamint a feladatköre. Jól működik a
vezetői kör, ahol minden hónapban átbeszéljük az előttünk álló feladatokat, problémákat.
Igyekszem ezeket rövid időn belül megoldani, természetesen a lehetőségekhez mérten. Az
általános helyettesem: Hodoli Tünde és még 2 vezető-helyettes Kozmérné Szökő Erzsébet és
Ujsághy Gyuláné, akik maximálisan igyekeztek a feladatokat megoldani.
Ebben az évben is Kozmérné Szökő Erzsébet vezetőségével tovább folytatódott a
Minőséggondozó- Önértékelési szakmai munkaközösség tevékenysége (önértékelési csoport).

ÖSSZEGZÉS:
Az intézmény szervezeti felépítésében és működésében változás nem történt, a vezetői
munkában egyre több az adminisztrációs feladat.
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6. A helyi program megvalósulása
A 2021/22-es év igen sok feladatot jelentett számunkra. Óriási munkát és kihívást jelentett a
pedagógusoknak a portfólió elkészítése, minősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések még akkor
is, ha gyakorlati megvalósítások a vírus miatt többségének on-line valósult meg. Remélem,
hogy minden segítséget és támogatást meg tudtunk adni kolleganőmmel, Ujsághy
Gyulánéval: továbbképzések, felvilágosítás, az állandóan változó követelmények nyomon
követése és a naprakész tájékoztatás Ebben az évben az alábbi óvodapedagógusoknak sikerült
a minősítése:
Bimbó utcai Tagóvoda: Nyiscsák Istvánné, Németh Nóra
Egres úti Tagóvoda: Horváthné Varjú Éva
Izbégi Tagóvoda: Vitovszki Lászlóné
A többi kolléga a következő nevelési évre kapott időpontot.
Tanfelügyeleti ellenőrzések:
Hold utcai Tagóvoda: intézményi
Kiemelt céljainkat, feladatainkat teljesítettük:
 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése: a beiskolázási terven szereplő
pedagógusok részben részt vettek a tervezett továbbképzéseken, többen távoktatásban.
 Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének
alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai
színvonal mérhető emelése, feltételek fejlesztése az „Évente értékelendő területek és
elvárásokban” olvasható.
 Mesterprogram eredményes és tervezett megvalósítása. A Tagóvodavezetők feladata a
program megfelelő koordinálása és kommunikálása, emellett a megvalósítás, valamint
azok rögzítése.
 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése: Az Alapító Okiratban és a
Pedagógiai Programunkban kiemelten szerepel a beszédfogyatékos, az enyhe fokban
mozgássérült, az enyhe fokban hallássérült és az enyhe fokban értelmi fogyatékos,
valamint a megismerés és viselkedés tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása. Biztosítjuk a Szentendrén élő, különböző problémákkal küzdő
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gyermekek speciális fejlesztését, akiknek erre a szakemberek véleménye szerint
szükségük van. A fejlesztések egyénre szabottak – fejlesztési terv alapján történnek,
ugyanakkor minden egyéb tevékenység továbbra is az óvodai tevékenységek keretén
belül biztosított. A szakemberek a testi, érzékszervi, értelmi, beszédsérült és más
fogyatékos kisgyermekek folyamatos fejlesztését végzik integráltan, egyéni és csoportos
keretek között. Az általános fejlesztést az óvodapedagógusok, a sérülés-specifikus
fejlesztést a megfelelő gyógypedagógiai szakemberek végzik, valamint az intézmény
logopédusa, fejlesztő pedagógusa. Óvodáinkban 18 SNI-s gyermek fejezte be a nevelési
évet. Az év során több gyermek esetében indokolt volt a Nevelési Tanácsadóval történő
kapcsolatfelvétel, valamin a velük történő egyeztetések. Ennek részletei Ujsághy
Gyuláné beszámolójában találhatóak.
 A környezeti munkaközösség szakmai színvonalának emelése.
 A Bánáti- Sverák művészeti program sajnos nem az eddigi feltételekkel valósult meg. A
programot ebben az évben nem tudtuk lezárni, csak 1 alkalommal valósult meg.
 Az adaptív oktatás gyakorlatának megfelelően, az együttnevelés keretei között továbbra
is feladatunk megtalálni a módot a gyermekek egyéni fejlődésének, lehetőségeinek
megteremtéséhez.

A

tehetséggondozó

műhelyek

3.

éve

történő

gyakorlati

tevékenységeivel a gyerekekben rejlő értékek keresése, felismerése, további gondozása,
valamint tárgyi és eszközbeli lehetőségeinek bővítése. Külső és belső partnerek
bevonásával, az eredményesség kommunikálásával.

Tárgyi feltételek fejlesztése
A tárgyi feltételeink javítására nagy hangsúlyt fektettünk és igyekeztünk a költségvetésen
kívül alternatív forrásokat teremteni a tárgyi felszereltség fejlesztése érdekében /Pályázatok/.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a meglévő tárgyi környezet állagmegőrzését, az optimális
energia

felhasználás

megvalósítását,

meglévő

pénzügyi

erőforrásaink

egyenletes

felhasználását.
Alapvető feladatunk a tagóvodák biztonságos és egészséges feltételek közötti működtetése,
épületek felújítása, udvari játékok felülvizsgálata, javítása cseréje, tárgyi eszközök cseréje,
bővítése – eszköznorma betartása, kiemelten a tornaterem biztosítása/.
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A szeptemberben szokásos eszközbeszerzési pénzből a legszükségesebb dolgokat sikerült
megvásárolnunk a csoportokba.
Eddig a betervezett karbantartási munkákból az alábbiak valósultak meg: A meglévő
tárgyi feltételek állandó fejlesztésével a nem hatékony eszközök korszerűekre történő cseréje.
A koronavírus és a nehéz anyagi körülmények miatt sajnos minden elmaradt, vagy csak
nagyon csekély munkát tudtunk elvégeztetni, melyek az alábbiak a nyolc óvodára összesen:
 Csoportszobák, mosdók, folyosók festése, küszöbök rendbetétele.
 Az internet elérhetőség bővítése az egész óvoda területére.
 Az IKT eszközök bővítése.
 A csoportszobák bútorzatának további felújítása, cseréje.
 Óvoda Központ: felnőtt öltözőnk kialakításra került,- csövek festése, - öltözők,gazdasági iroda mázolása, javítása, - homokcsere minkét homokozóban
 Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda: homokcsere, tisztasági festés, 2 csoport parketta
csiszolása, lakkozása, tisztasági festése, faállomány átvizsgálása, 1db kiszáradt fa
kivágása, tornaterem lambéria csiszolása, lakkozása.150.000Ft-ot nyertünk pályázaton
lazúr festékre. 1 db laptopot az Alapítvány kapott szülői pályázat útján. 3 db napvédő
vásznat és 2 db gyerek kerti asztalt-padot kaptunk a szülőktől
 Szivárvány Tagóvoda: udvari játékok karbantartása, konyhai ablakok fóliázása,
homokcsere és a kötelező festés valósult meg. Kaptunk egy sportszer tárolót.
 Bimbó utcai Tagóvoda: csak a festés valósult meg
 Vasvári Tagóvoda: több éves előkészületi munkák után ősszel megvalósult a tető
cseréje. A mosdókat részlegesen javították
 Hold utcai Tagóvoda: Konyhai „ZSÁMOLYTŰZHELY” , 3 db udvari homokozó
keretének cseréje, Óvodai festés (2 csoportszoba, mellékhelységek, konyha, folyosók)
Kijavították az udvari játékvár gerendáját, az udvari babaház elemeit (deszka) . A
tanév során a felmerült villany, víz, csatornázási és egyéb karbantartások
folyamatosan javítva lettek
 Izbégi Tagóvoda: első homokozó szegélyét javították, az „Évszak házat” remélhetően
javítják.
 Egres úti Tagóvoda: elkészült a biciklitároló
Ennek tartalmát minden vezető a saját beszámolójában részletesen leírja.
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Továbbtanulás Szentendre Városi Óvodák:
Beiskolázási tervünk a 277/1997.(XII.22.) sz. Kormányrendelet, valamint a 2019-2024
évekre szóló továbbképzési programunk alapján készült. A továbbképzéseket a pedagógus
továbbképzési rendszer támogatására vonatkozóan az alábbiak szerint támogattuk és
finanszíroztuk
MUNKATÁRS NEVE

Nyiscsák Istvánné
Fekecs Alexandra

Szabó Gáborné
Mindösszesen
Intézményi támogatás

KÉPZÉS
Támogatás
MEGNEVEZÉSE
Ára
Bimbó utcai Tagóvoda
Óvodavezetői szakvizsga 120 000 Ft
100%
Izbégi Tagóvoda
Közoktatásvezető
155 000 Ft
100%
szakvizsga
Egres utcai Tagóvoda
103 500 Ft
100%
Óvodapedagógus
378 500 Ft
100%

Összeg
120 000 Ft
155 000 Ft
103 500 Ft
378 500 Ft
378 500 Ft

A beiskolázási tervbe való felvételüket az alkalmazottak írásban kérték. A pandémia miatti
csökkentett költségvetés nem teszi lehetővé több jelentkező számára a támogatást, ezért őket lehetőségeink szerint- a következő években tudjuk beiskoláztatni
Belső továbbképzéseink, a hagyományőrző továbbképzés, a környezeti továbbképzés a
kompetencia alapú nevelés munkaközösség, és a tehetséggondozó munkaközösség, mely a
szakmai munka minőségét segítette és folyamatosan segíti elő intézményünkben.
Két egészségügyi továbbképzést szerveztünk ebben az évben:
1: Elsősegélynyújtó tanfolyam: minden óvodából két kolléga térítésmentesen vehetett részt.
2: Diabéteszmentor tanfolyam: minden óvodából egy kolléga. Ezt a továbbképzést
folyamatosan szervezzük, mert úgy gondolom, több személyre lesz szükség a jövőben.
Az Egres úti Tagóvodában „Így tedd rá!” - továbbképzést szerveztünk, melyen sok pedagógus
vett részt ezen a tehetséggondozó területen.
A háromévente a dajkák számára kötelező HACCP oktatást a létszámhiányok miatt őszre
halasztottuk.
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Az intézményi szintű munkaközösségek sem tudtak a saját éves programtervük szerint, az
általuk meghatározott rendben működni, mert a veszélyhelyzet miatt a tervezett alkalmak
elmaradtak ősszel. Így maximum e mailes kapcsolattartás jellemezte tevékenységüket ebben a
nevelési évben.
Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége megbeszéléseit megtartotta.

Szentendre, 2022. augusztus 31.

Hajnal Szilvia
intézményvezető
A Bimbó utcai Tagóvoda

Helyzetelemzés:
Az idei tanévet 71 kisgyerekkel kezdtük a három vegyes életkorú csoportban. Két TN-s
kisgyermek, tíz BTMN-s kisgyermek, egy cukorbeteg kisgyermek van a csoportokban.
Minden rászorult gyermek megkapta a megfelelő fejlesztést. Markó Etelka, pszichológus
egész évben segítette munkánkat. A cukorbeteg kisfiú mellett folyamatosan ott van a
pedagógiaiasszisztens, aki a csoportos óvónőkkel együtt segíti a kisgyermek folyamatos
ellátását.
A személyi feltételek adva voltak, 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő,
pedagógiaiasszisztens látta el a gyerekek nevelését és gondozását. Évközben, Nyiscsák
Istvánnénak kisbabája született, akinek a helyére Németh Nóra óvodapedagógus lépett. A
technikai dolgozók körében is változás történt, Rózsa Magdolna nyugdíjba vonult, helyére
Szautner Istvánné dajka került.
A gyerekek logopédiai ellátása folyamatos volt. A szakszolgálattal együttműködő a
kapcsolatunk. 2019-től elindult az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, mely
segítség a gyerekeknek, a családoknak és az óvodapedagógusoknak. Személyes találkozásra
ebben a tanévben péntekenként volt lehetőség.
A Tanfelügyeleti ellenőrzés meghatározott feladatai az idei tanévre is érvényesek voltak.
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Az óvodapedagógusok magas fokú együttműködése, óvodánk szervezeti kultúrája továbbra is
megfelelő. Folyamatosan törekedtünk a meglévő színvonal tartására.
A kitűzött pedagógiai feladatok tervezése, összhangban volt a „Nyolcforrás” óvodai program
és az Alapprogram célkitűzéseivel. A megvalósítás a néphagyomány éltetés módszerével
történt, ami óvodánk egyéni arculata. Ez évi munkatervünket az Alapprogramban
megfogalmazott tevékenységi formák közül, a Mese, vers köré építettük. A tizenkét
kiválasztott mese a Mesemozgató program erre a tanévre ajánlott meséi. Mindhárom csoport
ugyanazon a mesei úton indult el. A kiválasztott meséken keresztül szereztek tapasztalatot a
gyerekek a népi kultúra értékeiről, új ismeretekkel gazdagodhattak. A meséken keresztül
kerestük a választ, hogy kik vagyunk, kik voltak az elődeink, hogyan éltek, dolgoztak
ünnepeltek?! Ehhez kapcsoltuk szülőföldünk játékait, bejártuk a Skanzen tájegységeit, ahol
megkerestük a mesebeli tárgyakat, népművészeti motívumokat. Kitűzött célunk volt, hogy az
élményt nyújtó tevékenységek során fedezzék fel a gyerekek a gyermekjátékokban rejlő
kulturális örökséget. Tapasztalás útján kapjanak új ismereteket, ismerjék meg a természet
titkait, cselekedjenek, formáljuk zenei anyanyelvüket, esztétikai érzékenységüket. Éves
rendezési tervünk alapja a néphagyomány és a mesék egymásra épülése volt. Törekedtünk az
idei tanévben is a kitűzött célok és a feladatok sikeres megvalósítására, mely a
hagyománytisztelet és az értékközvetítés.
Ebben a tanévben is kiemelt feladatunk a Mesemozgató Mesterprogram részterv szerinti
megvalósítása. .A program célja az ismeretek komplex átadása, melynek alapja a helyi
kulturális intézmények kínálatának beépítése pedagógiai programunkba. Értékmegőrzés,
értékátadás, lokális identitás erősítése, a tevékenységek közötti pedagógiai összefüggések
megláttatása. A járványhelyzet miatt nem bérletet váltottunk a Bonbon matinéra, hanem a
megtartott előadásra váltottunk jegyet, két alkalommal. A Majorka színtársulat megtartotta
előadását gyermeknapon. Nem voltunk a Parti Medve könyvesboltban, de az adventi és a
tavaszi alkalmakat az óvodán belül meg tudtuk tartani. Adventben, Baksa Brigitta, Karácsonyi
asztal meséi című könyvét dolgoztuk fel, ami a régi karácsonyok emlékeit idézi meg,
néprajzilag hitelesen ismertetve a karácsonyi szokásokat. A kortárs irodalmat, Mészöly Ágnes
Hófehér karácsony című könyve jelentette. Arra kerestük a választ, hogy ki milyen
varázslatos motívumot fedezett fel? Mi a mesei elem és mi a valós történet? Kivel, milyen
„csoda” történik? Április 11. a Költészet napja, mindenki a kedvenc versét hozta el, amit
egész héten olvastunk. Ezekből a versekből választottuk ki azt, amit anyák napjára tanultunk
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meg. A Magyar népmesék sorozat filmjeit a csoportszobából kialakított „moziban” nézhették
meg a gyerekek. A néptánc és a festés programjai teljes egészében megvalósultak. A
Skanzenbe mindhárom csoport eljutott szeptemberben, októberben, decemberben, májusban.
Júniusban pedig egy rendkívüli tárlatvezetésen jártunk az újonnan átadott Erdély
tájegységben.
Az évet a gyerekek szociális helyzetének felmérésével kezdtük, mert így tudtunk támogatást
és segítséget nyújtani a családoknak. Kiemelt óvónői feladat, hogy a befogadási idő, a
biztonságos és családias légkör megteremtésére legyen fordítva. A megvalósulás folyamatát,
valamint az időszak értékelését az óvodapedagógusok a naplóban dokumentálták.
Nagy hangsúlyt fektettünk a nevelési terv megírásánál arra, hogy az egészségnevelésben és az
értékorientált közösségi nevelésben megjelenjen a néphagyományőrző szemlélet.
Az óvodai dokumentáció és a pedagógiai munka ellenőrzése az Ellenőrzési tervben
meghatározott ütemezéssel, de a fennálló járványhelyzet figyelembe vételével, rugalmasan
történt. Pipacs csoport: október, Nefelejcs csoport: október, február, Margaréta csoport:
december, január, március. A pedagógusok értékelését a pedagóguskompetenciák szem előtt
tartásával végeztem. A dajkai munka ellenőrzése októberben a munkaköri leírásnak
megfelelően történt, novemberben az együttműködést, kapcsolatok alakulását figyeltem:
óvónő-dajka, gyermek-dajka, család-dajka között, áprilisban egymás segítése volt a
megfigyelés szempontja. Decemberben a pedagógiaiasszisztens munkáját ellenőriztem a
Nefelejcs

csoportban,

kiemelten

a

cukorbeteg

kisfiúval

végzett

segítő

munkát.

Tapasztalataimat az Ellenőrzési naplóban dokumentáltam.
Az egész éves nevelői munkát közösen terveztük meg, melyben voltak az egész óvodára
vonatkozó közös programok. Elindult a néptánc, a Madarászovi program, melynek
foglalkozásait nagyrészt a szabadban tartottunk. A műhelymunkák folyamatosak voltak. A
közös programok ebben a tanévben már együtt a családokkal valósulhattak meg.
Szeptember:
Közös és csoportos szülői értekezletek
Nefelejcs és Pipacs csoport: Magyar népmese napja, kirándulás a Skanzenbe
Madarász ovi program a Mogyoróhegyen
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Október:
Margaréta csoport: dióverés családnál, almaszedés Pomázon, szőlőszüret a Skanzenben
Nefelejcs csoport: almaszedés Pomázon
Pipacs, Nefelejcs, Margaréta: Betakarítás ünnepe a Kálvárián, együtt a családokkal
Bonbon matiné a nagyoknak
„Csodadoboz” –madarász ovi
November:
Jeles napra készült mindhárom csoport: Márton napi játékok és lakoma az óvoda udvarán,
melyről felvételt készítettünk és megosztottuk a szülőkkel.
A Nefelejcs csoport ez idő alatt, karanténban volt.
December:
A Margaréta és a Nefelejcs csoport családoknál, a Pipacs csoport a Skanzenben „várta” a
mikulást.
Az udvaron megtartottuk a hagyományos Luca napi vásárunkat.
A Barcsay iskolából kántálni jöttek a gyerekek
Advent harmadik szombatján végig mentünk a „Betlehemi úton”, a Dumtsa korzón.
Mindhárom csoport kántálni ment, a Pipacs és a Margaréta csoport családokhoz, a Nefelejcs
csoport a Főtérre. Ezzel a szokásőrző játékkal zártuk az évet.
Január
Vízkereszt napján séta a városban, lezártuk a karácsonyi ünnepkört.
Mindhárom csoportból a nagyoknak elkezdődött a korcsolya, 12 alkalommal jutottak el a
gyerekek a budakalászi pályára.
A tanköteles gyerekek megnézték a Vasvári Tagóvodában az utazó Planetárium bolygókról
készült programját.
Február:
Mindhárom csoport online szülőértekezletet tartott és beosztotta a személyes találkozók
időpontját, hogy a szülők megismerjék a nyomon követési naplók dokumentációját.
„Bálint nap” a Városházán
Bánáti Sverák múzeumpedagógiai foglalkozás a Ferenczy Múzeumban
Módszertani bemutató az akkreditált képzésen résztvevő óvodapedagógusoknak.
„Falufeljáró” farsang a családokkal a Kálvária téren.
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Március:
Madarász ovi program
Nemzeti ünnepre történő készülődés, „Toborzó” játék a Kálvárián
Akkreditált képzésen résztvevő óvodapedagógusoknak tartottunk bemutató játékot a böjti
időszakról.
Bonbon matiné előadása
Nyílt napok az óvodában
Április:
Nefelejcs csoport „Kerekerdő” programja
„Virágvasárnaphoz” kapcsolódva mindhárom csoport elúsztatta a kiszebabát.
Húsvét a családoknál
„Méhek napja” interaktív foglakozás az udvaron.
Május:
„Édesanyám rózsafája..”-anyák napi készülődésünket felvette a Szentendre Tv
A Margaréta és a Pipacs csoport anyák napi kirándulást szervezett, ahol megvendégelték és
köszöntötték az édesanyákat. A Nefelejcs csoport Siptár Réka iparművész vezetésével, közös
alkotásra hívta az édesanyákat az óvoda udvarára.
Bánáti Sverák program: látogatás a Kovács Margit múzeumba, agyagozás
Erdély épületegyüttes ünnepélyes megnyitóján vettünk részt a nagycsoportos gyerekekkel.
Madarász ovi zárókirándulása
Gyereknap: kiállítás a gyerekek egész éves műhelymunkájából az óvoda udvarán. Ajándék a
Majorka színház előadása.
Margaréta és a Pipacs csoport évzáró játéka, a munkatervben meghatározott téma alapján.
Június:
Nefelejcs csoport évzáró játéka.
Óvoda színtű múzeumi kirándulás az Erdély tájegységbe.
Nyári élet az óvoda udvarán, a lehető legtöbbet tartózkodtunk a szabadban. Minden étkezést a
teraszra és a pergola alá szerveztünk
Július, augusztus:
Az óvodai zárás alatt megtörténtek a tisztasági meszelések, a csoportok teljes fertőtlenítő
takarítása.
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Hagyomány-éltetésben végzett munkánkat országosan is elismerik.
Mit tettünk ennek érdekében, ebben az évben?
Ebben a tanévben már lehetőségünk adódott a személyes találkozásra. A SZÓNÉK
munkaközösség

alkalmait

külső

helyszíneken

megtartottuk.

A

Néphagyományőrző

Óvodapedagógusok Egyesülete és a SZÓNÉK közös Teréz napi találkozója Martonvásáron
került megrendezésre.
Nevelésnélküli munkanap keretében, közösségünk részt vett a NÓE tavaszi találkozóján,
Verőcén.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tudásmegosztásra. Áprilisra elkészült a Szájról szájra, kézről
kézre című módszertani könyvünk IV. kötete. Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben 60
órás akkreditált képzésén, két alkalommal tekinthettek bele a hallgatók a szakmai munkánkba.
Simon Péterné a Tehetségígéret gondozó munkaközösség vezetőjeként az idei évben is
megvalósította, Lehoczky Krisztina vezetésével a Festés, zenei inspirációval című
programsorozatot.
Folytatódott a Belső Önértékelési Csoport munkája. Erdeiné Kelemen Gyöngyi segítő
támogatásával.
Nyiscsák Istvánné, óvodapedagógus minősítése februárban megtörtént (pedagógus I.-ből
pedagógus -II.), és befejezte az első évet a vezetőképzőn. Németh Nóra, mint gyakornok
kezdte el a munkát januárban, júniusban pedig sikeres minősítő vizsgát tett, (gyakornokbólpedagógus I.) A továbbképzési lehetőségek korlátozottak voltak, de igyekeztünk megtalálni
az érdeklődésünknek megfelelő képzéseket, például az Így tedd rá programot, amin három
óvodapedagógus tudott részt venni. Csalogányné Rimai Zsófia, pedagógiaiasszisztens, online
tanfolyamon elvégezte a diabétesz képzést.
Figyelemmel kísérjük az iskolába járó gyerekeinket. Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a
Barcsay Jenő Általános Iskolával. Az idei évben ők jöttek el hozzánk karácsonyi köszöntőt
mondani. A májusi skanzeni megnyitón együtt játszhattunk velük.
A 22 tanköteles gyerekből 13 kisgyermek kezdi meg az iskolát 2022 szeptemberében.
Folyamatosan érezzük a szülők támogatását, szeretetét. Az idei évben is megtalálták a módját,
hogy pedagógus nap alkalmából megköszönjék a munkánkat.
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Egész évben szépítettük óvodánkat. Ősszel bővíthettük tárgyi eszközeinket, karácsonykor
játékokat vásárolhattunk a gyerekeknek. A környezetünk szépítéséhez ősszel és tavasszal,
virágokat

kaptunk

a

szülőktől.

Alapítványi

támogatásból

bővítettük

az

óvodai

játékeszközöket, az udvarra gumilapokat raktunk le. Szülői támogatásból vásárolt a Margaréta
csoport, tároló ládákat, a Nefelejcs csoport térelválasztót, a Pipacs csoport pedig kis kordélyt
kapott, hogy a sétákra könnyebb legyen a játékok szállítása. Vásári pénzből sikerült a Pipacs
csoport szivacsaira matracvédőt venni.
Sajnos a karbantartói munkáról nem tudok pozitívan szólni. Nagyon lassan halad az udvari
játékok felújítása Nem történt meg az udvaron a fák ágazása és a sövény vágása sem. Nincs
állandó gazdája a kertnek, ez nehézséget ró mindenkire.
Nagyon szeretnénk, ha a mi óvodánkban is lenne konyhás dajka, aki megkönnyítené a dajkák
munkáját és kiemelt felelőse lenne a HACCP szabályzatában előírtaknak!
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Szivárvány Tagóvoda
Az intézmény gyermekközösségének profilja a 2021-22 tanévben a következő:
A csoport neve

Korcsoport

Gyermeklétszám
év
elején

év
végén

Katica csoport

Középső csoport 4-5 évesek

19

22

Tulipán csoport

Nagycsoport 6-7 évesek

22

21

Süni csoport

Kiscsoport 3-4 évesek

19

24

Cinege csoport

Vegyes csoport 3-4-5-6-7 évesek

21

22

Boróka csoport

Vegyes csoport 3-4-5-6-7 évesek

21

24

Aranyalma csoport

Vegyes csoport 3-4-5-6-7 évesek

20

22

122

135

Ebből sajátos nevelési igényű 1 gyermek. Beilleszkedési, tanulási
nehézséggel küzdő gyermek 11 fő. Diabeteses gyermek 1fő.

Az óvoda nevelőközössége, személyi feltételek
Tagintézményünkben 12 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 6 dajka és 1 konyhás
álláshely van. Sajnos nagy a pedagógus hiány és a dajkák sem látják már vonzónak ezt a
szakmát! Jelenleg Bőhm Zsuzsa óvodapedagógus és Laczkóné Szabó Katalin dajka van
gyesen. Helm Adrienne tartós betegállományban volt ebben a tanévben. Bodzás Kinga gyes
után kilépett az intézményünkből. Továbbá 2 dajka is felmondott az év végén Csalogány
Csabáné és Gombás Krisztina. Hield Bettina konyhás dajka elköltözött. A tanév során a
pedagógusok helyettesítésére nem találtunk csak nyugdíjas pedagógust, és egy pedagógiai
asszisztenst. Így a délelőttös óvónénikre sokkal nagyobb teher hárult, a dokumentációk és a
nevelési feladatok egyedüli ellátása által. A Sajátos nevelési igényű,(1gyermek) és
Beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket (11 gyermek) Markó Etelka
pszichopedagógus és Újvári Ildikó gyógypedagógus fejlesztette. A Pedagógiai Szakszolgálat
alkalmazásában álló logopédus Tőke Farkas Vanda a tanköteles gyermekeket látta el. A
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kollégák a fejlesztő pedagógusokkal munkájukat összehangolva, remekül együttműködve
dolgoztak a gyermekek fejlődése érdekében ebben a tanévben is.
A karbantartói munkálatokat a VSZZRT munkatársa Harsányi Imre látja el, jelenleg 4 órában.
Ez az óraszám ilyen nagy kerttel rendelkező óvodában nagyon kevés, jelenleg sok probléma
van a karbantartással, az udvar igényes rendben tartásával.

A helyi program megvalósulása
A környezeti nevelés és a néphagyomány éltetés szoros összhangban jelenik meg a
Szivárvány tagóvoda mindennapi életében. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet
megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására,
ápolására. Alkotó, családias légkörben segítjük a gyermekek személyiség fejlődését. A
tanulási folyamatot komplex módon tervezzük és szervezzük, amelynek alapja a négy évszak
körforgása, a néphagyomány éltetés és a környezettudatos magatartás kialakítása.
A tanév folyamán óvodapedagógusok magas színvonalú együttműködése, elősegítette a
pedagógushiányunk kiküszöbölését. Folyamatosan törekedtünk a meg lévő színvonal tartására
illetve emelésére. A kitűzött pedagógiai feladatok tervezése, összhangban volt a
„Nyolcforrás” óvodai program és az Alapprogram célkitűzéseivel. A megvalósítás a
néphagyomány éltetésen alapuló környezettudatos nevelés módszerével történt, amely
óvodánk egyéni arculata. Ez évi munkatervünket a „Zöld levelecske” Mesterprogramunkban
kitűzött célok, innovációs lehetőségek mentén valósítottuk meg. „Szél úrfi ne fúljál, szél úrfi
megálljál” a levegő, mint őselem téma köré szerveztük tevékenységeinket. Programunkban a
népi kultúra azon elemeit építettük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori
sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Nevelő munkánk során az ismeretek
bővítésére törekedtünk, közös átélt élmények nyújtásával alapoztuk meg a természet szeretetét
a néphagyomány éltetését. A gyermekek alapvető tevékenységére építtettünk a játékra,
mozgásra és komplex módon kapcsoltuk hozzá a különböző innovációs tevékenységeinket, a
keramikus, ökopedagógus, ornitológus, zenepedagógus szakemberek bevonásával tettük
színessé és változatossá az évünket.
Intézményünkben működő 4 munkaközösség tagjai vagyunk: A Szentendrei Óvónők
Néphagyomány Éltető közössége a Szentendrei Óvónők Környezeti Munkaközössége a
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Kompetencia munkaközösség és a Tehetséggondozó műhelyek közössége. Ezek a szakmai
közösségek havi rendszerességgel tartanak és szerveznek továbbképzéseket, bemutató
játékokat, amelyek számtalan lehetőséget adnak a fejlődésre és az innovációra egyaránt.
A Szentendrei Néphagyomány Éltető Óvónők Közösségének aktív tagjai vagyunk, hosszú évek
óta veszünk részt a továbbképzésein, lelkesen segítjük a szakmai rendezvényeket. Az év
folyamán minden hónapban más-más néphagyomány éltető óvoda mutatta be jeles ünnepeit,
szokásait, népi játékait, mi áprilisban láttuk vendégül az óvodákat, ”Neked adom az ég
madarait” madársípot készítettünk agyagból és egy Madarász ovi bemutatót tartott Molnár
István Lotár ornitológus szakember az óvodánkban. Tagóvodánk, nevelő közösségünk
fontosnak tartja, hogy a népi kultúra gazdag világából tudatosan válogassunk és ezzel
néphagyományaink tovább éltetésében az első lépéseket megtegyük, mert hisszük, hogy a
gyermekkorban megélt élmények hatása életre szóló kötödést jelent a szülőföldhöz.
A Teréz napot az Országos Néphagyomány Őrző Óvodapedagógusok találkozóját, minden
évben a Szentendrei Óvónők Néphagyomány Éltető Közössége szervezi. Az idei évben
ünnepi hangulatban telt a szakmai találkozó, Martonvásáron ünnepeltük a közösség 30.
évfordulóját. A délelőtt folyamán számos szakmai előadást hallgathattunk, sétálhattunk a
gyönyörű parkban, megnézhettük a Beethoven Kiállítást és az Óvodamúzeumot. A SZÓNÉK
közössége egy őszi játékfűzést „A a a kerek az alma…” játszott el a Kastélykertben a
továbbképzésre érkező kollégák számára.
A tavaszi Országos Néphagyomány Őrző Óvodapedagógusok XXII. találkozója Verőcén
volt, amelyen az a megtiszteltetés ért engem, hogy bemutathattam „Zöld levelecske”
mesterprogramomat a szakmai közönségnek. Elmondhattam, hogyan valósítjuk meg az
innovációinkat az óvodánkban, a néphagyomány éltetésen alapuló környezeti nevelésre
építve. Délután folyamán a kollégákkal közösen, kézműves tevékenységet tartottunk az
ország minden tájáról érkező óvodapedagógusok számára. Dudás Juli népi motívumaiból
nyomdázható virágmotívumokat készítettünk, amellyel színes „dabas szalagokat” alkothattak
a pedagógusok.
Tehetséggondozó Műhelyünk munkája
Óvodánkban a tehetség-kibontakoztató programunk aktívan működött ebben az évben
is. „Bizseri borsó, kis korsó…”, Népművészet iránti érzékenyítés, festés, agyagozás, tehetség
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kibontakoztatás, című pályázaton nyert eszközök felhasználásával. Mesterprogramunkhoz
szorosan illeszkedik a tehetségműhelyben folyó munka. A műhelymunkába már előző
években is bevontuk Borsódy Eszter keramikus művészt, aki elkészítette tagóvodánk új
logóját is. A meseszép kerámia méltán került főbejáratunk újonnan kialakított kiállító terébe.
Tükrözi szellemiségünket, értékrendünket, elköteleződésünket, és nem mellesleg azt a kitűzött
magas színvonalú pedagógiai munkát is sejtteti, amit végzünk. Mestreprogramunk
innovációja Vankóné Dudás Juli népművész hagyatékának óvodai nevelésbe való
beillesztését, feldolgozását célozta meg, ez a műhelymunkában is megjelenik. Óvodai
munkánkhoz jól kapcsolható művészete, de nem csak festményei, csempeképei, rajzai
kapcsán, hanem a „gyöngyfonalként felfűzött” élettörténete által és az abban hitelesen átadott
jeles napok, ünnepi szokások, életfordulók elbeszélései, mondókái, dalai, gyermekjátékaival.
Izgalmas kihívás ez az óvodánkban dolgozó pedagógusok és a tehetségműhely számára is.
Műhelyünk kitűzött célja, hogy az új program által a tehetségcsírák képességei
kibontakozhassanak és tovább fejlődhessenek, az által, hogy Vankóné Dudás Juli népművész
munkáival ismertetjük meg a gyermekeket. A festőművész színes képi világa gyermekek
számára könnyen értelmezhető, néprajzilag is hiteles és kiválóan alkalmas arra, hogy
kapcsoljuk a jeles ünnepekhez, szokásokhoz, ezek segítségével dolgozzuk fel azokat.
Óvodásaink a művész festményein, életképein keresztül nyerhetnek betekintést a népi életbe.
Azokat nézegetve megismerhetik, értelmezhetik a munkaalkalmakat, a hozzá tartozó
eszközöket, viseletet. Célunk, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük, motiváltságukat
fenntartsuk, ismereteiket, és technikai tudásukat bővítsük, kreativitásukat fejlesszük. A
festésben és az agyagozásban rejlő lehetőségeket kihasználjuk a tehetségígéretek
önkifejezésére, kibontakoztatására. Borsódy Eszter szentendrei képzőművész adta szakmai,
technikai tudását és művészi látásmódját a műhelymunkánkhoz. Súlypontos volt számunkra,
hogy a tehetséges gyermekek képességeit megfelelően támogassuk, biztosítsuk a szabad
alkotás lehetőségét, ám népi kultúránk értékeinket közvetítve. A tevékenységeket heti
rendszereséggel szerveztük, amelyek során a gyermekek agyagoztak, festhettek, színezhettek,
szabadon alkothattak. Dudás Juló képeit kinagyítva és kinyomtatva adtuk a gyermekek
kezébe, amely nézegetése által közelebb kerülhettek a népi kultúra kincseihez,
megismerhették és megfigyelhették a népi motívumokat, a népviseletet, ez által fogékonyabbá
váltak a művészetek iránt is. A hetek folyamán gyönyörű alkotások születtek, a gyermekek
munkáiban látható volt a fejlődés és kibontakozás. Megragadta őket a népművészeti alkotás
varázsa. Munkáikban megjelentek a népi motívumok népviseletek, amely által képi világuk,
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színesedett és formaérzékük, láthatóan fejlődött, önkifejezésük megvalósult. A gyönyörű
alkotásokból egy hangulatos kiállítást szerveztünk a szülők számára, melyet a Szentendre TV
is bemutatott az óvoda 40. születésnapján.

Az „egy kerek esztendő” során megvalósult programjaink:
„Őszi érettségben…”
Az őszi időszak bővelkedett programokkal, beindultak a madarász, bogarász néptánc
foglalkozások, elkezdődött a tehetségműhelyben folyó munka is. Szoros kapcsolatot ápolunk
az együttműködő partnereinkkel, szakembereinkkel. A mesterprogramunk megvalósítása
során a pedagógusok a Falum Galgamácsa c. könyvben rejlő képi és hanganyagot használták
fel „tiszta forrásként”, pedagógiai, szakmai munkájuk tervezése és kivitelezése során. A
különböző partnereinkkel együttműködve, indultak el csoportonként, a bogarász és madarász,
néptánc foglalkozások. A nevelési programban a mesterprogram kiemelt területe ősszel a
szüret, „Lopom, lopom szőlőjét….” Dudás Juló anyaga, amelyhez kapcsolódott a bogarászás,
szőlőskertben, pincében fellelhető rovarok és bogarak megismerése interaktív foglalkozás
keretében. A madarászás a „Gyümölcsdézsmáló madarak” témával illeszkedett mindehhez.
Szüreti múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt a Skanzenben néhány csoport.
Megismertették a pedagógusok a gyerekeket Juló néni szüreti képeivel, szőlőt szemeztek,
préseltek, mustot kóstoltak, számtalan dallal, mondókával, dalos és ügyességi játékkal
fűszerezve. A tehetség műhelyben Szent Orbán alakját rajzolták és ábrázolták a térben és
szőlőfürtöt agyagoztak a témához illesztve.
„Márton, mit viszel a kocsidon?” volt az őszi időszak utolsó témája. Márton nap feldolgozását
nemezeléssel, libás játékokkal, mesékkel, kézműveskedésekkel tették színesebbé a csoportok.
Dudás Juli Libás festményeit és dalait „Kihajtom a libám…” vettük alapul, ezeket nézegetve,
ezekről beszélgetve szereztek ismereteket a gyerekek a libákkal kapcsolatos hagyományokról,
a libapásztorságról, libás dalokat játszva elevenítettük fel a szokásokat.
Az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címhez méltó módon törekedtünk a folyamatos megújulásra és
a fenntarthatóságra egyaránt. Az ősszel megkezdtük a „Gyerekekkel a kertben” elnevezésű
környezeti programunkat, amely a természethez való szoros kapcsolatukat, környezettudatos
szemléletünket alakítja. Az első alkalom során komplex játéksorozat keretében növényekkel,
állatokkal, levelekkel, gyógynövényekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel ismerkedhettek meg
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a gyerekek, valamint lehetőségük volt rendszerezni, elmélyíteni, bővíteni az ősszel
kapcsolatos tapasztalataikat, ismereteiket. Madárbarát kert címhez hűen gondozzuk az óvoda
udvarán madarainkat, odúinkat, közben megfigyeltük, milyen fajok látogattak a mi
„madárvendéglőnkbe”. A magvakat szülői adományokból tudtuk biztosítani. Az új magas
ágyásokat folyamatosan gondozzuk, amelyeket tele ültetünk konyhakerti növényekkel. A
gyermekekkel folyamatosan megfigyeltük a terméseket. Az udvarunk gyönyörű, sokat
dolgoztunk mi felnőttek a szépítésén. A kerti tó mesés, megfrissült idén is a dolgozók keze
nyomán, amely jó megfigyelő hely a gyermekek számára. Az őszi udvar, kerttakarítás, avar
gereblyézés, zsákolás, komposztálóba hordás a gyerekekkel együtt valósult meg, a
környezettudatos életszemlélet kialakításához elengedhetetlennek tartjuk ezt. Valamint a
természet körforgásának, az élővilágban történő változásokra irányítjuk a gyerekek figyelmét.
Kiemelt célunk volt ezen túl a hagyományéltetés, a népi kultúra éltetése, a nemzeti öntudat és
a nemi identitás erősítése, ami áthatotta egész tervező és nevelő munkánkat. Az év folyamán
tartott séták, kirándulások jelentősen segítették a környezeti nevelési célkitűzéseinknek
megvalósítását a természet iránti érdeklődés felkeltését, annak megszerettetését, és óvását.
Óvjuk az örökbe fogadott fáinkat a patakparton, amelyeket folyamatosan látogatunk és
öntözünk a gyermekekkel. Pedagógiai programunkhoz hűen terveztük a nevelési évet, és
szervezzük, bonyolítottuk a programokat, a tevékenységeket. A madarászó program során a
gyermekek megtudhatták a szakembertől; „Hogyan készülnek az állatok a télre?”

A

pandémiás helyzet után idén újra indult a Bánáti Sverák művészeti érzékenyítő program,
amelyen a nagycsoportos gyermekek múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt a
Kovács Margit és a Kmetty János múzeumokban ahol tárlatvezetés megtekintésére és
agyagozásra nyílt lehetőség.
„Téli álom…”
Sajnos a Covid19 vírus még idén is átírta megszokott életünket. Többször is karanténba
kerültek a csoportok. Ennek ellenére a pedagógusok igyekeztek meghitt hangulatot teremteni
az Adventi várakozás időszakában. A „Mikulás” titokban, megtöltötte az ablakpárkányokba
kikészített tiszta csizmákat és cipőket. Adventi koszorún meggyújtjuk az első, második,
harmadik gyertyát, minden nap húzunk az adventi naptárból apró ajándékokat. A „Menjünk
Mi is Betlehembe” című szokásőrző karácsonyi éneklés az városban az Apor hídnál idén újra
megvalósulhatott. A gyermekek apró mécsesekkel énekelve vonultak a főtérre a Betlehemig.
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Dudás Juló képi anyagában számtalan karácsonyi kép fellelhető, amelyeket szintén bevittünk
a csoportba és azok segítségével értelmeztünk jó pár szokást, hiedelmet. Ezzel is segítve a
gyerekeket ezen ünnep körüli eligazodásban, értelmezésben. A csoportok ráhangolódtak a
karácsonyra, az elcsendesedésre, az Adventi naptár szerint élték a mindennapokat, szervezték
a tevékenységeket. Nyugodt, elmélyült, valóban várakozással teli volt ez az időszak. dalokkal,
mondókákkal készültünk a közös, udvari adventi gyertyagyújtásra. Sajnos a vírus miatt a
szülők nem vehettek részt az ünnepségen, így a gyermekekkel délelőtt gyújtottuk meg
közösen a négy adventi gyertyát. Meghitt hangulatban énekléssel és versmondással telt az
ünnep. Igyekeztünk megteremteni, átadni a karácsony valódi tartalmát, Az együvé tartozás
élményét is megéltük, örömmel készülődtünk. A szülők számára készültek a meglepetés
ajándékok. A karácsony meghitt ünnepét meghagytuk a családoknak. A gyermekek
várakozással teli, izgatottan vitték haza meglepetéseiket. Január 6.-án vízkeresztkor
háromkirály-járáson vettünk részt Szentendre főterén, melyre szintén minden évben
karácsonyi dalokkal és Újévi jókívánságokkal készülnek a Szentendrei néphagyományéltető
óvodák gyermekei és a SZÓNÉK-os óvónők. A Háromkirályjárást a csoportban is
megvalósították, a Katica csoportosok Dudás Juló könyvéből vett leírások, visszaemlékezések
mentén. Ezen hagyományok alapján játszották el a csoporton belül a történetet, és
„adománykéréshez” a könyvben található „Messzi földről idejöttünk…” kezdetű mondókát
használták fel. A téma lezárásaként meglátogatták az Aranyalma csoportot és eljátszották
velük ezt a szép hagyományt. „A bundának nincs gallérja” témánk a régi népi öltözködést
ölelte fel, és egyben a farsangi témahetek előkészítője is volt. Ehhez nagy segítséget
nyújtottak Juli néni festményei, melyeken nézegetéssel, beszélgetéssel, megfigyeléssel
szerezhettek ismereteket a korabeli viseletekről. Ennek megerősítéseként a galgamácsai
mintavilágot, díszítőelemeket felhasználva készítettek a gyerekek kendőcskét és kalapot. A
farsangi időszak előkészítéseként ezidőtájt kiemelkedően sok népmesével ismerkedhettek
meg a gyerekek, minden napra jutott egy élőszóval előadott népmese. A farsang mindig
izgalmas időszak. Idén egy-egy mese köré gyűjtöttük a jelmezeket. Minden csoport
átváltozott valami izgalmas színtérré, pl: zöld erdő, császári palota, királyi vár. Óvodásainkkal
együtt a Magyar népmese szereplői közül választottuk ki, a jelmezünk témáját. A gyermekek
által készített télűző hangszerekkel, zörgőkkel elűztük a telet és jól kitáncoltuk magunkat!
Célunk volt, hogy ismerkedjenek meg a farsangi néphagyománnyal, örömmel vegyenek részt
a farsangi előkészületekben a gyermekek. Éljék át az ünnep hangulatát.
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„Tavaszi újulásban…”
„Mikor masírozunk, kapitány uram?” Március 15. Nemzeti ünnepünket katonás játékokkal,
„lovaglással”, csákó és párta varrással és keszkenő díszítéssel, dalokkal, dalos játékokkal,
verbunkos zenével igyekeztünk emlékezetessé tenni. A tavaszi megújulásban a bogarászáskor
a „Hatlábú légi vadászokkal,” a terepfoglalkozásokon a patakparton a madarászás alkalmával
a „madárodúk vizsgálásával” élhettük meg a természet újjá éledését. Óvoda szinten a hat
csoporttal közösen kiszéztünk. Kiszebábot készítettünk, amelyre minden csoport feladta az
általa elkészített ruhadarabot. Az udvaron égettük el és táncoltuk körbe együtt a bábut.
„Elmehetsz már kiszi Kati fenébe…”-énekeltük, feledhetetlen élmény volt a gyermekek
számára. A húsvét megélése és a rákészülés izgalmasan telt. A locsolkodás mindig izgalmas
esemény a gyerekeknek, csakúgy, mint a nyuszi várás. Majd a tavaszi időszak második fele a
mesterprogramunkban tervezett szerint „Szél úrfi ne fújjál…”témaköré gyűjtöttük
játéktevékenységeinket különböző megközelítésben böjti fiús és lányos játékokat játszottunk.
A Korosztálynak megfelelően igyekeztek az egyes csoportok a projektet minél többféle
képpen körül járni. A pedagógusok is lelkesen alkalmazták az innovációs ötleteket és
eszközöket. Az évet tavaszi májfa állítással, aratós játszókkal, a gomba alatt c mesével, és
lakodalmas játékkal zárták a csoportok. A felkészülésben és a dal és mondóka anyag
felhasználásakor segítségül szolgált a Dudás Juló Falum Galgamácsa című könyv és
hanglemez egyaránt.
Ebben a tanévben ünnepeltük az Óvodánk 40.évfordulóját. Ez alkalomból május 20-án
ünnepséget szerveztünk az intézményünkben, amelyet Fülöp Zsolt polgármester úr nyitott
meg. Egy-egy virágcsokorral köszöntöttük az óvoda régi vezetőit, és felidéztük az elmúlt idők
jelesebb eseményeit. Az ünnepség fénypontja mesterprogramunk egy szelete; galgamácsai
gyermeklakodalmas játékfűzés volt, a gyermek és az óvodapedagógusok közös játéka,
melynek címe; „Sej pártám, pártám gyöngyös koszorúm…” volt. Az ablakokat Vankóné
Dudás Juló festőművész színes munkáival díszítettük. A folyosón kiállítást rendeztünk a
tehetség műhely éves munkáiból. Fényképek, fotóalbumok segítségével idéztük fel az elmúlt
40 évet. Az óvoda udvarán csipkével, szalagokkal díszítettük fel egy fát és 40 madárral,
aranyalmával, tulipánnal érzékeltettük a gyermekek számára az elmúlt esztendők sokaságát. A
kollégák lelkes összefogásával egy igazi csapatmunkaként valósulhatott meg ez a ünnep,
büszkén és örömmel emlékezünk vissza e jeles napra.
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A gyermeki fejlődés nyomon követése
Tagóvodánkban végzett mérések, melyeket félévente követünk, az adott gyermek óvodai
időszakának mérési eredményeivel kerülnek összehasonlításra. A gyermekek fejlődését,
önmagához mérten értékeljük, mérlegeljük. Nem végzünk országos átlaghoz való
összehasonlításokat, ezt az óvodában nem tartjuk célszerűnek. A gyermekek fejlődésének
nyomon követési lapja alapján mérés-értékelés diagramot készítünk.
Ellenőrzések a tagóvodában
Tagóvoda vezetőként minden évben végzek ellenőrzést, csoportlátogatást. Nevelési év elején,
félévkor és év végén átnézem a csoportnaplókat, a tervezést és az anyaggyűjtést, a fejődési
naplókat és a mulasztási naplókat is ellenőrzöm. Az óvodapedagógusok munkáját, a
pedagógus munkát segítők tevékenységét is megfigyelem, napi szinten kontrolálom. Szükség
esetén segítséget nyújtotok, felhívom a figyelmet a precíz, színvonalas munkavégzésre, a
határidők pontos betartására.
Az óvodapedagógusok szakmai, pedagógiai munkájának ellenőrzése a csoportokban a
következő időpontokban történt meg.
Időpont

2021.11.09.

pedagógus neve
Ördög Csilla

csoport neve

A tevékenység témája

Katica csoport

„Szent
Mártonnak
ünnepén…”
komplex
tevékenységszervezés
„Ajj jajj jön már a
Mikulás…” matematikai
tartalommal

2021.11.30.

Rigó Anita

Boróka csoport

2022.03.01.

Pető Ildikó

Tulipán csoport

„Bolond Istók generális”
mese-vers
„ Hőc hőc katona…”

2022.03.08.

Kovácsné Sándor Éva

Aranyalma csoport

2022.04.12.

Krátkyné Lipták Mónika

Süni csoport

„Bidres bodros bárány…”
komplex tevékenység

2022.04.22.

Starkné Kató Ibolya

Aranyalma csoport

„Kivicsem kavicsom” föld

márc.15 komplex terv.
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napi komplex tevékenység
„Édesanyám rózsafája…”

Géczi Márta

Cinege csoport

2022. 05.31. Elekes Csilla

Boróka csoport

2022.04.26.

Anyáknapi játszó
„Gomba alatt.”
mesedramatizálás

Továbbképzések, belső tudásmegosztás
Szentendre Városi Óvodák Intézményében működő 4 munkaközösség belső továbbképzésein
havi

rendszerességgel

szoktak

részt

venni

pedagógusaink.

Néphagyomány

Őrző

Óvodapedagógusok országos Teréz napi Találkozója Martonvásáron került megrendezésre és
a tavaszi nagy találkozó Verőcén volt idén, amelyekben óvodánk is jelentős szerepet vállalt és
teljes létszámmal részt vett. 1 óvodapedagógus volt elsősegélynyújtó tanfolyamon, és az
egyik pedagógiai asszisztensünk elvégezte a diabetes továbbképzést, amelynek már most
nagy hasznát vesszük, mert érkezett hozzánk egy cukorbeteg kislány. „Igy tedd rá..”
továbbképzésen vett részt 5 kolléga.
A tárgyi feltételek fejlesztése
Kiemelt feladatunknak tekintjük a meglévő tárgyi környezet állagmegőrzését, folyamatos
törekszünk arra, hogy az óvoda épületét, az udvarát és a meglévő tárgyi eszközeinket
karbantartsuk és fejlesszük (játék felújítás). A csoportszobáink szépek és esztétikusak. A
játékeszközeinket minden évben bővítjük. Az intézményvezetővel együttműködve, az anyagi
erőforrásokat, lehetőségeket figyelembe véve tervezzük a folyamatos megújulást. Sajnos
ebben az évben is leginkább csak állagmegóvás és a balesetveszélyes eszközök felújítása
történt meg.
A fejlesztések ebben az évben a következők voltak:
 Az udvari játékok folyamatos felújítására törekszünk.
 A legszükségesebb tárgyi eszközöket pótoltuk.
 A csoportok új játékokkal gazdagodtak
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További karbantartási, fejlesztési célkitűzéseink:
 Az udvari játékok karbantartása folyamatos és szükségszerű. Egy csúszda, és a
homokozók felújítása megvalósult.
 A kerítés felújítása már többször be lett tervezve, de még nem valósult meg.
 Az elektromos kapu zárra is kaptunk már ígéretet, várjuk a megvalósulását.
 A termek folyosók tisztasági festése megtörténik nyáron.
 Új mosdó kialakítása az épület bal oldali folyosóján szükséges, eddig elmaradt.
 A bejárati előtér megnagyobbítása célszerű lenne várható a megvalósulása.
Óvodánkban nagyon hiányzik a TORNATEREM, a hat csoport működéséhez alapvetően
szükség van egy tornaszobára ahol a gyermekek mozgásigénye kielégíthető, és
fejleszthető.
Szivárvány Alapítványunkat idén is a szülők adójuk 1%-val támogatták. Idén egy új játékot
vásároltunk a sport udvarra, (rugós hajó) amely félig önkormányzati félig alapítványi
támogatással valósulhatott meg.

Szülői felajánlások a következők voltak:
Kirándulásokat, Madarász, bogarász, kertész ovi programot, bábelőadást, buszos kirándulást
szerveztünk a gyermekeknek. Az óvoda udvarát folyamatosan segítenek karban tartani a
szülők, részt vesznek a játékeszközök javításában és festésében is. Virágokkal díszítettük az
udvarunkat szülői támogatással.
Összességében elmondhatjuk, hogy igen sikeres, programokban gazdag, szakmai
kihívásokban bővelkedő, volt az idei nevelési évünk.

Cinege csoport éves beszámoló
A Csoport óvodapedagógusai: Géci Márta és Sverteczkiné Eőry Andrea
Csoport jellemzői: Vegyes csoport 3-6 éves korú gyermekek
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A csoportunkba 22 gyermek járt, akik közül 15 gyermek nagycsoportos korú, 5 gyermek
középső csoportos korú, 2 gyermek kiscsoportos korú. Nemek aránya: 12 lány és 10 fiú. A
gyermekek közül 7-en érkeztek bölcsődéből és 15-en családból. Az óvodapedagógusok
munkáját az óvodában két pedagógiai asszisztens segíti.
2021. szeptember 1-től új óvónénije lett a Cinege csoportnak. Edina néni, akit nagy szeretettel
fogadtak a gyermekek. Tíz nagycsoportoskorú csatlakozott a csoportunkhoz a Süni
csoportból, két kiscsoportos korú gyermek, egy kisfiú, aki Budapestről érkeztek hozzánk, és
egy kisfiú a Tulipán csoportból. A régi Cinegés gyermekek abban segítették munkánkat, hogy
az új gyermekeknek szeretettel adták át a szokások és szabályok ismeretét. Igy a gyermekek
beilleszkedése harmonikusan történt. Két nagycsoportos korú gyermek az Oktatási Hivataltól
kapott felmentést az iskolai kötelezettség alól, szülei kérvényezésére. Logopédus fejlesztette
az arra rászoruló gyermekek beszédét. Fejlesztő pedagógus fejlesztette az általunk javasolt
gyermekeket.
Csoportunkból hat nagycsoportoskorú gyermek járt a tehetséggondozó műhelybe, ahol
rajzoltak, festettek, agyagoztak. Borsódi Eszter iparművész segítségével az agyagozás
technikáját sajátították el a szabad alkotás örömével társulva.
Kiemelten fontosnak tartottuk a népi elemek, népi motívumok átadását a gyermekek számára,
melyhez Vankóné Dudás Juló néni munkáit, alkotásait, festményeit ismertettük meg és
melyen keresztül tiszta forrásból ismerhették meg az óvodások a jeles naphoz kapcsolódó
szokásokat.
A környezettudatos gondolkodásmód kialakítását és népünk kultúrájának átadását napi
szinten fontosnak tartottuk. Igyekeztünk lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekekkel
megéljük az adott időszak jeles napjaihoz kapcsolódó szokásokat, zöld ünnepeket (pl. a
húsvéthoz

kapcsolódó

népszokásokat,

keresztényi

értékeket).

Általuk

erősödött

a

gyermekekben, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődésük. A képességfejlesztés
lehetőségeit a néphagyomány éltetésre, és a környezettudatos nevelésre irányulva igyekeztünk
megvalósítani.
A szerepjátékoknak, konstrukciós játékoknak nagy jelentősége volt a mindennapokban.
A gyermekekkel sokat festettünk, nyomatokat készítettünk különféle termésekkel, természetes
anyagokkal. Nagy örömmel készítették az édesanyáknak anyák napjára a vászontáskára
rajzolt virágokat. A gyermekek többsége szívesen kapcsolódott be közös tevékenységekbe,
melyben aktívan részt vettek.
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Az év folyamán sokat önállósodtak a gyermekek (naposi munka, önálló öltözködés, orrfújás,
étkezéskor kés, villa használat). A derűs, szeretetteljes légkört mindenkor igyekeztünk
megtartani. Az év folyamán sokat sétáltunk, közvetlen környezetünket igyekeztünk minél
jobban megismertetni a gyermekekkel.
A gyermekek szociális érzékenységének, énképének fejlődését, a folyamatos megerősítések,
és elismerések által segítettük. A közös élményt nyújtó programok, ünnepek szervezését, és a
családokkal való harmonikus együttműködést kiemelten fontosnak tartottuk. Igény szerint,
illetve az esetleges felmerült problémák megoldása végett, fogadóórát tartottunk.
Az óvoda a pedagógiai programjába illesztve több választható programot nyújtott a
gyermekek számára: Néptánc- Merkó Ágnes néptánc oktató vezetésével, Madarász oviprogram, Bogárháton interaktív óvodai oktató program, Bánáti-Sverák művészetnevelési
program, Tehetségműhely- Borsódi Eszter iparművész vezetésével, bábelőadások, úszás.
A mesterprogram témájaként Vankóné Dudás Juli festményeit mutattuk meg több alkalommal
a gyermekeknek egy-egy témakört feldolgozva. A festmények részletgazdagsága és az
alkalmazott színeknek köszönhetően, közel állnak gyermekek érzelmi világához. Ősszel a
szőlő szüretelését mutattuk be a „Szüret” c. képen, Pünkösdkor a „Pünkösdi májfaállítás” c.
képet. Dudás Juli néni a „duduzást” is megfestette. Így azt is örömmel nézegették a
gyermekek, melyet a fiúkkal több alkalommal is eljátszottunk tavasszal az óvoda udvarán.
A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában éli ritmusát és ehhez tudjuk
mi is igazítani életünk ritmusát. Őszi érettségben, téli álomban, tavaszi újulásban, nyári
gazdagságban.
Az egy kerek esztendő során megvalósult programok:
„Őszi érettségben…”
A csoportunkba érkező új óvónénit, Edina nénit, szeretettel fogadtuk a csoportba. Edina
nénivel családias hangulatú, derűs légkört alakítottunk ki, hogy minél hamarabb
visszaszokjanak a gyermekek az óvodai életbe, valamint az új gyermekek beszoktatása is
zökkenőmentesen történjen. A Cinege csoportos gyermekek sok segítséget nyújtottak a
szokás és szabályrendszer átadásában. Az új kisgyermek családjához ellátogattunk, hogy a
gyermekeket minél jobban megismerjük és a családokkal minél hatékonyabban tudjunk
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együttműködni a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Az évnyitó szülői értekezleten minden
fontos információt átadtunk a szülőknek az óvoda programjával, házirendjével kapcsolatban.
Kisebb, nagyobb sétákat tettünk az óvoda környékén, megfigyelve az őszi táj szépségét. Őszi
terméseket gyűjtögettünk megfigyelés és alkotás céljából.
A csoporttal ellátogattunk a Kőhegyre, ahol megfigyeltük a szőlőtőkéket és a rajtuk termő
szőlőfajtákat. Az óvodában mustot készítettünk a gyermekekkel. Szüreti játékot játszottunk, a
gyermekekkel.
 Családlátogatások lebonyolítása
 Beszoktatás
 Folyamatos adminisztráció
 Szülői értekezlet
 Bogarász program
Muslinca Ica, Hidegtűrő rovarok különös világa (terepfoglalkozás), Beporzó rovarok,
Hatlábú légi vadászok.
 „Gyerekekkel a kertben” program
 Madarász Ovi program
Hogyan készülnek a madarak télre, Az állatok nem fáznak, Ébredő természet a
patakparton, Odu megfigyelés (madársimogató)
 Márton nap – „Kihajtom a libám a rétre…” – népi játékok, népi szokások ismertetése.
 A madáretetőt ősztől tavaszig megfigyeltük, a gyerekek által hozott magokkal
töltöttük fel. A természet iránt fogékonyak lettek, örömmel figyelték meg a madarakat,
a rovarokat, növényeket az óvoda udvarán és sétáink alkalmával is a Cinegés
gyermekek.
A Bánáti-Sverák művészetnevelési program keretén belül a Ferenczy múzeumba két
alkalommal látogattunk el a gyermekekkel, ahol első alkalommal tárlatvezetés volt, második
alkalommal pedig agyagoztak a gyermekek múzeumpedagógus vezetésével.
A minden évben megrendezésre kerülő Teréz-napi Országos Szakmai találkozó keretében
ebben a nevelési évben Martonvásáron jártunk. A találkozó címe: „Alma, alma piros alma…”
Teréz napi almás játszó felnőttek és gyermekek közös népi játéka került bemutatásra.
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Őszi udvari nagytakarítás: a gyermekekkel avart zsákolunk, kertet takarítunk közösen. A
zöldhulladék gyűjtést, udvari nagytakarítást a gyermekekkel mikrocsoportos formában
végeztük.
Lelkesedéssel készültünk Szent Márton napra. A gyermekeknek elmeséltük Szent Márton
legendáját. Szent Mártonról szóló dalokat énekeltünk, libás játékokat tanultunk, libás képet
készítettünk termésekből. A csoportunkkal a családi lámpás felvonulást az idei évben a
jelenlegi helyzet miatt elmaradt. A gyermekekkel meggyújtottuk az általuk készített
lámpásokban a mécsest és elénekeltük a tanult Szent Mártonról és libákról szóló dalokat.
Mindenszentek napján a gyermekekkel közösen gyertyagyújtással és beszélgetéssel
emlékezünk a már eltávozott rokonainkra, ismerőseinkre. Igényük szerint az őket érdeklő
kérdéseikre igyekszünk megfelelő minőségben, kielégítő választ adni.
SZÓNÉK- találkozók
SZÓKM- találkozók
„Téli álomban…”
A Szent Miklóstól Karácsonyig tartó időszak nagy örömmel és várakozással töltötte el a
gyermekeket. A mikulás zsákokat Márti óvónő varrta a gyermekeknek, melyekbe mandarin,
dió, mogyoró került. Szent Miklós legendája mélyen él a gyermekekben. Nagyon szerették
hallgatni, elmesélni, majd eldramatizálni a történetet.
Az Adventi gyertyagyújtások meghitt hangulatot teremtettek az egész Adventi időszakban.
A gyermekeken érezni lehetett a várakozást, az elcsendesedést, az egymás felé fordulást.
Nagyon szép emlékként őrizzük ezt az időszakot, melyet az Adventi zsákocskák feltárásával,
a hozzá tartozó énekekkel, elcsendesedéssel tettünk meghitté. Az Adventi zsákokba Márti
óvónő varrt a gyermekeknek textil angyalkákat, melyeknek nagyon örültek a gyerekek.
December 13-án Luca búzát vetettünk kis agyagcserepekbe, közepébe fehér gyertyát
szúrtunk, a cserepeket kék színű szalaggal kötöttük át. A mag, mag, búzamag című mondókát
lelkesen mondogattuk vetés közben. A búzát lelkesen gondozták, locsolták a gyermekek.
Felelevenítettük a „Luca-napi” népszokásokat. „Az egyet üt az óra” kezdetű játékot nagyon
tettszett a gyermekeknek, a benne szereplő boszorkány miatt. A mézeskalácsok készítése nagy
örömet jelentett az egész csoport számára.
Óvodánkban a minden évben megszervezésre kerülő, a már hagyománnyá vált közös
Karácsonyi éneklés a gyermekekkel és a szülőkkel kinn az óvoda udvarán.
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A háromkirály-járás Vízkeresztkor, Szentendre főterén, melyre szintén minden évben
karácsonyi dalokkal és Újévi jókívánságokkal készülnek a Szentendrei néphagyományéltető
óvodák gyermekei és a Szónékos óvónők.
A következő év elejétől Sverteczkiné Eőry Andrea óvónő lett a csoport délutános
óvodapedagógusa.
Farsang napján a gyermekekkel együtt az idén a Magyar népmese szereplői közül
választottuk ki, a jelmezünk témáját. A gyermekek által készített télűző hangszerekkel,
zörgőkkel elűztük a telet és jól kitáncoltuk magunkat! Célunk volt, hogy a gyermekek
ismerkedjenek meg a farsangi néphagyománnyal, örömmel vegyenek részt a farsangi
előkészületekben. Éljék át az ünnep hangulatát.
Böjti játékok- „Szél úrfi ne fújjál..”
Kiszebáb égetés az óvoda udvarán - „Elmehetsz már kiszi Kati…”
„Tavaszi megújulásban”
A környezettudatos gondolkodásmód kialakítását és népünk kultúrájának átadását kiemelve.
Fontosnak tartottuk, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a gyermekekkel megéljük az
időszak jeles napjaihoz kapcsolódó szokásokat, zöld ünnepeket (pl. a húsvéthoz kapcsolódó
népszokásokat, keresztényi értékeket). Általuk erősödhet a gyermekekben, a szülőföldhöz és a
családhoz való kötődésük. A képességfejlesztés lehetőségeit is a néphagyomány éltetésre, és a
környezettudatos nevelésre irányulva igyekeztünk kolléganőmmel összeállítani, figyelembe
véve a Cinege csoport éves tervét a gyermekek életkorát, érdeklődését, egyéni képességeit.
Március 15- Nemzeti Ünnepünk Víz, víz tiszta víz- Böjttől-fehérvasárnapig – húsvéti ünnepkör jeles napjai, szokásai.
Virágvasárnap, Húsvét- vízbevető hétfő, tisztaság, egészség, Fehérvasárnap - komázás, zöld
ág behozatal- „Húsvét után tavaszvilág”- Ébredő természet. Séták, kirándulások alkalmával
megfigyeltük az ébredő természet változásait (rügyező fákat, bokrokat,
Megkezdődnek a tavaszi munkálatok. A föld előkészítése (ásás, gereblyézés, ültetés,
gyomlálás). Magok előkészítése, sorok kijelölése. Növények gondozása, nevelése.
Természetvédelemre nevelés. Tél és tavasz összehasonlítása.
Föld napja- április 22- Szólások, közmondások, találós kérdések a földdel kapcsolatban,
egyéb ajánlók, ötletek tevékenységenként, és külön plusz ötletek (differenciáltan) az ősszel
iskolát kezdőknek.
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NOE országos Tavaszi szakmai találkozó helyszíne Verőce volt, ahol sok hasznos
ismerettel gazdagodva, feltöltődve térhettünk haza. A napi programban óvodánk vezetőjének,
Németiné Ikvai Emőke mesterprogramjának bemutatására is sort került.
Szent György nap- április 23 - Brekeke, brekeke, ébred a föld gyereke!
Mivel csoportomból ősszel 14 gyermek megkezdi az iskolát, így számukra az év folyamán, az
iskolára való felkészítéshez a játékba ágyazott tanulást helyeztük előtérbe, mely hozzájárult
képességeik fejlesztéséhez.
Az óvodánk 40 éves születésnapjára a csoportomba járó gyermekekkel egy galgamácsai
lakodalmas játékot játszottunk el, melyhez előzetesen Vankóné Dudás Juló néni alkotásai
közül a lakodalmas képet mutattuk a gyermekeknek. A festmény részletgazdagsága magával
ragadta a gyermekek fantáziáját. Néhány nagycsoportos korú gyermek az általa választott
részletet lemásolta Dudás Juló néni festményéről. Volt, aki a vőlegény és menyasszony táncát
örökítette meg, volt, aki a vendégsereget, volt gyermek, aki a muzsikusokat rajzolta le.
Óvodánk fennállásának 40. évfordulóját 2022. május 20-án ünnepeltük, melynek központi
témája a Galgamácsai gyermeklakodalmas játékfűzés volt, ”Sej pártám, pártám…”címmel,
mely a Cinege csoportos gyermekek és az óvodapedagógusok közös játéka. Ezzel
intézményünk a mesterprogramból is ízelítőt adott a vendégeknek, melyre az óvodánk korábbi
vezetőit is meghívtuk. Az ünnepségen Fülöp Zsolt polgármester Úr mondott köszöntőt. Az
óvoda udvarán található fákat csipkével, 40 szalaggal, 40 madárral, 40 aranyalmával, 40
tulipánnal díszítettük fel, mellyel érzékeltettük az elmúlt esztendők sokaságát.
Évzáró, ballagás
A csoportunk évzárójának témája az óvodánk születésnapjára megtanult Galgamácsai
gyermeklakodalmas játékfűzés volt, melyet nagy örömmel, szeretettel és izgatottsággal adtak
át a gyermekek szüleiknek, nagyszüleiknek, rokonaiknak.
A Cinege csoportból 14 gyermek ballagott el. A ballagó versekkel, dalokkal nagyon megható
pillanatokat, emlékeket őrízhetünk szívünkben.
Összegzés a Cinege csoportos gyermekekről.
A csoportunk év végére egy kreatív, figyelmes, befogadó, egymást elfogadó, szeretetteljes
közösséggé kovácsolódott. Sok-sok örömöt éltünk meg a gyermekekkel együtt.
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Minden nap ajándék volt számunkra, amit az óvodában a Cinege csoportos gyermekekkel és
az ott dolgozó felnőttekkel, Andi nénivel és Kriszta nénivel együtt, szeretetben megélhettünk!
„Nyári gazdagságban…”
Nyáron nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyermekek érzékeny bőre, feje ne legyen
kitéve közvetlen napsütésnek, forróságnak. A szülőket kértük, hogy már odahaza kenjék be a
gyermekeket naptejjel, mivel már sokszor a délelőtti napsütés is égető tud lenni. Kellő
menyiségű folyadékot biztosítottuk a gyermekeknek a nap folyamán. Igyekeztünk
árnyékolókkal és a fák árnyékába húzódva biztosítani a gyermekek számára szükséges
napszúrás elleni védelmet.
Változatos tevékenységekkel, kreatív ötletekkel tettük színesebbé a nyáron is óvodába járó
gyermekek mindennapjait, pl. kavicsokat festettünk, kishajót készítettünk parafadugó,
fogpiszkáló és színes papír felhasználásával, távcsövet WC papír gurigából, színes
kartonpapírokból legyezőt stb.
Terveink a nyári életben
- teremrendezést eszközök szortírozása, rendszerezése
-Cinege csoportban található asztalok és székek felújjítása
- az óvoda kertjének szépítése
- az óvoda udvarán található kerti tó vizének leeresztése, a tó kitakarítása, új növények
ültetése.
-az óvoda udvarán található játékeszközök, mászókák festése
Aranyalma csoport éves beszámoló
A csoport pedagógusai: Starkné Kató Ibolya és Kovácsné Sándor Éva
Dajka néni: Lacsnyi Bernadett
Csoport jellemzői: Vegyes csoport.
A 2021-2022 nevelési évben, csoport létszáma 22 fő, 12 fiú, 10 lány
Nagycsoportos 6 gyermek, középsős 8, kiscsoportos 8 fő.

14 új gyermek nyert felvételt. Nyolc kiscsoportos korú és hat középsős. Az óvodába lépés
előtt meglátogattuk a családokat, hiszen ez megkönnyítette a beszoktatást. Ekkor mód nyílt a
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kötetlen beszélgetésre, a barátkozásra, anamnézist nyerünk a gyermekről, az ott szerzett
benyomások segítették a beszoktatást. A jeleket a gyerekek maguk választották tetszés
szerint. A folyamatos beszoktatást részesítettük előnybe. Ez idő alatt igyekeztünk kialakítani a
gyermek érzelmi kötődését az óvodapedagógusokhoz, óvodához. Elősegítettük a szülőktől
való, lehetőség szerinti zökkenőmentes elválást, mindezt nagyfokú körültekintéssel. Két
kisgyermek decemberben tölti a 3. életévét, ők Januárban kezdték a beszokást. Év végére
szépen összecsiszolódott a csoport. A hat tanköteles gyermek közül 3 ment el iskolába. A
többieket a KIR megalapozottan engedélyezte további egy év óvodai nevelését. Idén 3
BTMN-s egy autista gyanús gyermek integrálását végeztük. Van egy Covid árvánk is, aki
segítésében, a gyászfeldolgozó feladatokban pszichológus és a gyám együttműködése
elengedhetetlen volt. Nagy nehézséget okozott az autista gyanús kisfiú viselkedése, heves
érzelmi kitörései. Június elejétől ebéd után elviszik, szeptembertől a Református Óvoda
speciális csoportjában kezdhet, ha minden szükséges dokumentumot sikerül beszerezni. Az
elhúzódó beszoktatás, sok problémás gyerek ellenére szépen összekovácsolódott az
Aranyalma csoport, kialakultak baráti kapcsolatok, ragaszkodnak egymáshoz, kialakult az
összetartozás érzése, az „Aranyalma tudatuk”. Igyekeztünk a lehetőségekhez képest ezt minél
jobban megerősíteni közös aranyalmás mondókákkal, csoport indulóval, énekléssel,
játékokkal, közös tevékenykedéssel. Segítettük a gyermekek szociális érzékenységének
fejlődését, én tudatának alakulását, törekedtünk a közös élmények, programok és ünnepek
szervezése által a „mi aranyalmások” tudat elmélyítését, és azt, hogy egymást elfogadó
közösséggé formálódjanak.
Az első időszakban legfontosabb feladatunk az volt, hogy összeszokjunk, megtanítsuk őket
osztozni a játékokon, illetve egymás mellett, és egymással közösen, produktívan hogyan lehet
játszani. Megtanítottuk a korosztálynak megfelelő játékok, és eszközök rendeltetésszerű
használatát, azok helyét a polcon, mivel és hol, hogyan lehet játszani. Konfliktushelyzeteket
ne harapással, karmolással, odacsapással, hanem verbálisan rendezzék, illetve ha nem tudják,
jelezzék azt nekünk, ha szükséges, kérjenek segítséget. Év végére sikerült eljutni oda, hogy
azért az aranyalmások zöme elfogadta és alkalmazkodik a szabály, és szokásrendszerhez. A
játékokra jobban vigyáznak, jobban ügyelnek a rendeltetésszerű használatra, ügyesen
elpakolnak maguk után. Egymást elfogadják, szívesen segítenek társaiknak, és egyre
ügyesebben kommunikálnak egymással. A nagyobbak toleránsak a kisebbekkel, segítik őket.
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A csoportba járó gyerekek aktívak, nyitottak, érdeklődőek, jól motiválhatók. Szívesen
vesznek részt a kezdeményezéseken, fogékonyak minden új tevékenységre, szívesen
hallgatnak mesét, verseket, mondókákat, dalokat, és ezeket nagyon hamar megjegyzik, és
gyakran kérik, hogy mondjuk, énekeljük, játsszuk el ezeket. Énekelni különösen szeretnek,
gyakran maguktól is elkezdik, énekelgetnek öltözködés, mosakodás, vagy éppen játék közben.
Nagyon kedvelik a mozgásos játékokat és az ábrázolási tevékenységeket is. Öröm velük
dolgozni, nagyon sok jó képességű gyermek van a csoportban, ám dolgunk volt a beintegrált
gyermekek fejlesztése, segítése.
Fontosnak tartottuk, hogy az új kiscsoportos gyerekek elkezdjenek önállósodni az öltözködés,
tisztálkodás terén. Ebben óriásit fejlődtek, év végére. Ügyesen át tudják venni önállóan a
nadrágot, cipőt, sokan a kardigánjukat, pizsamájukat is. Mosdóhasználatnál, fogmosásnál is
sokat ügyesedtek a kisebbek, a nagyok teljesen önállóak.
Célunk volt az év folyamán a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítása, és a
szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása. Szeptemberben a szülőértekezleten ismerhették meg a
szülők az óvoda életével kapcsolatos idei legfontosabb információkat, terveinket,
programjainkat, elvárásainkat, napirendünket, illetve egymást.
Fogadóórát igény szerin tartottunk az estleges problémák megbeszélésekor. (Volt bőven,
hiszen a problémás, beintegrált gyermek kontroll vizsgálatra küldése, a tankötelesek óvodába
maradási kérvénye, az autista gyanús kisfiú körüli számtalan nehézség ezt megkívánta.) A
mindennapos reggeli rövid konzultációk a szülőkkel, a napi, események történések
megbeszélése segítette az együttműködést, és a kapcsolat elmélyülését a szülőkkel. Örömmel
láttuk, hogy sok érdeklődő szülő van, és megvan a bizalom felénk, mert bátran kérdeznek,
megosztják gyerekükkel kapcsolatos problémáikat, gyakran tanácsot kérnek.
Idén végre volt lehetőség a közös szülős programra és madarászásra, bogarászásra, sok
bábelőadásra. Sajnos a Bonbon Matinénak csak egy előadása valósult meg, ám a Bánáti
Sverák program maradéktalanul, csakúgy, mint a néptánc. Végre beindultak a
munkaközösségi programok, az országos találkozókat is megtartottuk. A „Bizseri borsó, kis
korsó” tehetségműhely munkája is egész esztendőben megvalósult, csakúgy, mint a „Zöld
levelecske” mesterprogram és benne a „Kendermorzsa” mesterprogram aktuális szakasza. Év
végén ünnepeltük az óvoda 40. születésnapját, és ezzel párhuzamosan az évzárók is
lezajlottak. Nagy gondot fordítottunk az óvoda épületének, kertjének rendben tartására,
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gondozására, amibe bevontuk a gyerekeket is. A zöld jeles ünnepek mellett a néphagyomány
éltetés jeles napjait, ünnepi szokásait is megéltük. Alább kerül taglalásra.
Mesterprogramról bővebben:
„A mesterprogram során a különböző műveltségi területek összekapcsolódnak, szakemberek
segítségével egészítjük ki munkánkat „gyöngyfonálkét” fűzzük fel a tevékenységeket a
néphagyomány éltetésen alapuló környezettudatos nevelés szemléletmódja mentén. „Egy
kerek esztendőbe” foglalva Dudás Juló munkáit „tiszta forrásként” beépítve” állítjuk össze a
szokásőrző játékainkat, népi kismesterségeinket, tevékenységeinket, ez által alakítjuk ki
nevelési évünket. A Programba beleolvad a néptánc, amelyet Merkó Ágnes táncpedagógus
tart, heti rendszereséggel, egy-egy táncházzal kiegészítve, amelyhez a szülők is
csatlakozhatnak. A madarászó és bogarászó terepfoglalkozások, vetítések és interaktív játékok
során, különböző állatfajok megismerésén keresztül erősítjük a gyermekekben környezet
védelem szemléletét, a közvetlen környezetük óvását, megbecsülését. Mindehhez kapcsolódik
az agyagozás, Borsódy Eszter keramikus művész vezetésével. A tehetségműhely
tevékenységei során, természetes anyagok felhasználásával megalkothatják, átélt élményeiket
előbukkanhatnak a tehetségcsírák. Tématerveink megvalósításakor egy-egy múzeumlátogatást
is beépítünk megerősítve, és kiegészítve a gyermekek ismereteit. A Szabadtéri Néprajzi
múzeum a Természettudományi Múzeum és a Duna múzeumállandó kiállításait tekintjük
meg, a témához illeszkedő, múzeumpedagógiai foglalkozások segítségével gazdagítjuk a
gyermekek élmény és tapasztalatszerzését. A mester programomban az évek tervezése során a
„négy őselemet” (föld, víz, levegő, tűz) vettem kiinduló pontnak, e-rendező elv szerint
emeltem ki egy-egy zöld jeles ünnepet, népszokást, munkaalkalmat, minden évben máshova
helyezve a hangsúlyt, ez által válik változatossá ugyanakkor egy kerek egésszé, az
ismeretanyag.”

(Idézet: Tagóvoda vezetőnk mesterprogramjából.)

Az „egy kerek esztendő” során megvalósult programok:
„Őszi érettségben…”
Az őszi időszak eleje bővelkedett programokban. Többnyire az időjárás is kedvezett, így
megtarthattuk a bogarászást, madarászást. Beindultak a néptánc foglalkozások heti
rendszerességgel.

A családlátogatások lebonyolítása egy hetet vett igénybe. Valamennyi

gyereket meglátogattuk. Beindult a „Bizseri borsó, kis korsó” tehetségműhely is. Három
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csoportból

válogattuk

össze

a

gyerekeket.

Borsódy

Eszter

keramikus

művész

közreműködésével, havi rendszerességgel. A SZÓNÉK őszi országos találkozója idén
Martonvásáron került megrendezésre. Az óvoda szakmai nap keretében teljes létszámmal
képviseltette magát, a munkaközösség tagjai aktívan részt vettek a szervezésben, a
lebonyolításban. A nevelési programban a „Zöld levelecske” és „Kendermorzsa”
mesterprogram kiemelt területe a szüret, „Lopom, lopom szőlőjét” Dudás Juló, amihez
kapcsolódott a bogarászás, szőlőskertben, pincében fellelhető rovarok és bogarak
megismerésével, interaktív foglalkozás keretében. A madarászás a „Gyümölcsdézsmáló
madarak” témával illeszkedett mindehhez. Szüreti múzeumpedagógiai foglalkozásra nem
sikerült eljutni a Skanzenbe, ám a csoporttal feldolgoztuk a témát. Megismertettük a
gyerekeket Juló néni szüreti képeivel, szőlőt szemeztünk, préseltünk, mustot kóstoltunk,
számtalan dallal, mondókával, dalos és ügyességi játékkal fűszerezve, e témához illeszkedve.
Az ősz érettségben, őszi betakarítási munkálatokat is érintettünk, mint almaszüret és
kukoricafosztás, morzsolás. Csoportunk nevéhez kapcsolva almás, aranyalmás játékok,
mondókák színes palettáját kínáltuk a gyereknek. Tapasztalati úton szerzett ismeretüket
kukoricafosztással, morzsolással, ide illő dal és mondóka anyaggal bővítettük. Közben a
csoport egyre inkább összeszokott, fejlődtek minden részterületen. A sok színes tervezett
tevékenység közben mód nyílt a gyermekek képességeinek feltérképezésére, az egyéni és
csoportos differenciálásra. A BTMNS gyerekek egyéni fejlesztési tervét folyamatosan
bővítettük a tapasztalatok alapján. Beindult a Bánáti Sverák művészeti érzékenyítő program is
a tanköteles nagycsoportosoknak.
 Beszoktatás, visszaszoktatás, összeszokás.
 Folyamatos adminisztráció
 Szülői értekezlet 2021.09.06.
 Bogarász program, a szürethez kapcsolódó rovarok (2021.09.24. „Muslica Ica mustot
készít”)
 Madarász Ovi – „Gyümölcsdézsmáló madarak” (2021.09.21.)
 Bánáti-Sverák művészeti érzékenyítés „Kmetty Múzeum” kiállításán festészet
témában múzeumpedagógiai foglalkozás. 2021.09.29.
 Tehetségműhely, „Nektek adok minden földi állatot, amelyben élet van” Rovarok,
bogarak rajzolása, ismerkedés a gyerekekkel. 2021.10.06.
 Bogarászás, 2021.10.12. „Hidegtűrő rovarok különös világa”
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 SZÓNÉK Teréz napi Országos Találkozója, Martonvásár. 2021.10.15.
 Tehetségműhely, „Szent Orbán” A szőlősgazdák védőszentje. Rajz, térbeli ábrázolás.
2021.10.20.
 Bonbon Matiné 2021.10.20. „Árgyélus királyfi” komolyzenei koncert sorozat, Barcsay
Jenő Általános Iskola koncertterme.
 Tehetségműhely, „Mindenszentek” Gyertyatartó agyagozás. 2021.11.03.
 Bábelőadás az óvodában, „Dióliget” címmel. 2021.11.12.
 Tehetségműhely, „Márton az új bor bírája…” Szőlőfürt agyagozás. 2021.11.10.
 Az ősz színei – a gyerekekkel a színeket ismertettük meg, fejlesztő játékokat
készítettünk a témához, melyekkel nem csak a színeket gyakorolták, de a
finommotorikát is fejlesztettük, és a kéz izmait is erősítettük.
 Márton nap –Mezítlábas tornával erősítettük a lábfej, talpboltozat izmait, hogy
elkerüljük a lúdtalpat, időjóslásokkal, hagyományokkal, szokásokkal ismertettük meg
a gyerekeket, hogy közelebb hozzuk hozzájuk a néphagyományokat. Lúdtollal írás
előkészítés, zokni libával rövid játszó.
 Tehetségműhely, „Szentendre városunk Adventben” pasztell rajz, 2021.11.24.
 Az őszi udvar, kerttakarítás, avar gereblyézés, zsákolás, komposztálóba hordás a
gyerekekkel együtt valósult meg. Környezettudatos életszemlélet kialakításához
elengedhetetlennek tartjuk ezt. Valamint a természet körforgásának, az élővilágban
történő változásokra irányítjuk a gyerekek figyelmét.
 Madarászás, „Hogyan készülnek az állatok a télre?” 2021.11.23.
„Téli álomban…”
Ez időben Adventben az elcsendesedés, a befelé fordulás az ünnepi hangulat megteremtése a
karácsonyra való készülődés került a középpontba. A családi és ovis ünnepre való
ráhangolódás időszaka. Adventi koszorún meggyújtjuk az első, második, harmadik gyertyát,
minden nap húzunk az adventi naptárból apró ajándékokat, készítünk a családoknak is. A
nagy közös

udvari ünnepség dal

és

mondókaanyagát

csoportokkal

megbeszélve

összeállítottuk és a szülőkkel együtt ünnepeltünk. A meleg tea és zsíros kenyér az esti közös
együttlét előzte meg a karácsonyt. Advent jeles napjait, ünnepi szokásait felelevenítettük.
Luca boszorkányokat készítettünk, Luca szék, és hozzáfűződő hiedelmeket elevenítettünk fel.
Készültünk rövid Lucázó játékkal, ám betegeskedés miatt ez elmaradt. A Borbála napján
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metszett ágat szépen kivirágzottak. Dudás Juló képi anyagában számtalan karácsonyost
bevittünk a csoportba és azok segítségével értelmeztünk jó pár szokást, hiedelmet. Ezzel is
segítve a gyerekeket ezen ünnep körüli eligazodásban, értelmezésben. A gyerekekkel a városi
adventi első gyertyagyújtásra rövid kántálással készültünk, mécsesekkel vonultunk a
betlehemig. Rengeteg család részt vett ezen ünnepségen. Januárban az új évet dallal, vicces
mondókákkal, egymás köszöntésével kezdtük. Vízkeresztkor a városi záró ünnepségen több
csoporttal részt vettünk. Januárban az év körforgásával, az idő múlásával, a bolygókkal
foglalkoztunk. A Katica csoport kedves, rövid, Dudás Juló hagyatékból összeállított három
királyjárással örvendeztetett meg bennünket. Képei segítettek megérteni a szokást. Majd
egészségünkkel Szent Balázs a torok védőszentje kapcsán. Testünk és testrészeink is
középpontba kerültek. A téli örömök, az évszak adta téli játéktevékenységek, csúszkálás,
hógolyózás, szánkózás, udvarunk kínálta lehetőségeit maximálisan kihasználtuk. A szánkózó
domb aranyat ér. A hossz tél után várva vártuk az első tavaszias időt, az állatok mozgolódását.
Bálint napkor, amikor az első madárszó hallatszik, népi szokásokat elevenítettünk fel és részt
vettünk a városi Bálint napi rendezvényen. A farsangi időszak mindig izgalmas intervallum.
Idén egy-egy mese köré gyűjtöttük a jelmezeket. Minden csoport átváltozott valami izgalmas
színtérré. Mi a török császár udvarát álmodtuk meg, rendeztük be. Igazi palota lett a
csoportszoba, jó hangulatban, vidáman űztük el a telet. Farsang farkát, Cibere vajda és Konc
király viaskodását az ellentétpárok jegyében éltük meg. Januárban megtörtént a fejlődési
naplók kitöltése, azok szülőkkel való megbeszélése, fogadóórák keretében. Decemberben a
kontroll vizsgálatokra a BTMN-s gyerekek beküldése megtörtént. Az éretlen tankötelesek
KIR-be való kérvény eljuttatása szintén. Három tanköteles egy év beiskolázási halasztást
kapott.
 Városi adventi első gyertyagyújtás, Evangélikus Templom előtti Betlehemnél.
2021.12.04.
 Mikulás várás 2021.12.06.
 Lucázás, Luca búzaültetés 2021.12.13.
 Közös adventi gyertyagyújtás. 2021.12.21.
 Újév köszöntése népi jókívánságokkal, dalokkal, malacos mesékkel, tánccal.
 Vízkereszt, Városi ünnepség. 2022.01.06.
 „Háromkirály járás, Katica csoport. 2022.01.06.
 Tehetségműhely, „Három királyjárás” Térbeli forma alkotás rajzlap segítségével,
színezéssel.2022.01.06.
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 „Szent Sebestyén napján, megindul az áramlás a fákban, ébredezik az élet.”
2022.01.20.
 Tehetségműhely, „Kicsiny gyerek vagyok, kis halakat fogok” Hal agyagozás, díszítés.
202.01.26.
 „Szent Balásznak Ünnepén” Táblaképek színezése legenda feldolgozása, egészség
védelem. 2022.02.03. Projekttel a testrészek megismerésére, testséma fejlesztésére
helyeztünk nagyobb hangsúlyt, megerősítve dalokkal, mozgásos mondókákkal,
szenzitív játékokkal, kézműves tevékenységekkel.
 Bálint napi rendezvény a városházán. 2022.02.13.
 Farsangi mulatság, télűzés. 2022.02.18.
 Tehetségműhely, „méhkaptár” formázás agyagból 2022.02.23.
„Tavaszi újulásban…”
Húshagyó keddel beléptünk a böjti időszakba, mikor is készülünk a húsvétra. Böjti fiús és
lányos játékok, ügyeskedések voltak kiemelve ebben az időszakban. Ráhangolódtunk és
megünnepeltük nemzeti ünnepünket, Március 15.-ét. A tavaszi megújulásban a bogarászáskor
a légi vadászokkal, a madarászás alkalmával a madárodúk vizsgálásával éltük meg a
természet újjá éledését. Óvoda szinten éltük meg a kiszézést. Kiszebábot készítettünk, amire
minden csoport készített egy ruhadarabot. Az udvaron égettük el és táncoltuk körbe együtt. A
húsvét megélése és a rákészülés izgalmasan telt. A locsolkodás nagy élményt jelentett a
gyerekeknek, csakúgy, mint a nyuszi várás. A NOE országos találkozójára óvodánk
mesterprogramjának bemutatása hatotta át. Tagóvoda vezetőnk előadást tartott róla a nagy
plénum előtt, mi a kézműves tevékenységet biztosítottuk, Dudás Juló hagyatékát éltettük
menyasszonyi fejdísz szalagok nyomatozását kínáltuk, öltöztető baba ötlettel szolgáltunk. Az
anyák napi köszöntést egybe kötöttük a madarász nagy kirándulással. A visegrádi Telegáthy
rétre utaztunk külön busszal, ott köszöntöttük az édesanyákat kedves játékfűzéssel, majd
együtt vettünk rész a madárodú kémlelésen, aztán bográcsban főtt finomságot ebédeltünk
együtt. Szinte valamennyi család részt vett ezen a közös kiránduláson. Ezt követően az óvoda
40. születésnapjára készültünk.

Fergeteges délelőttöt éltünk meg. Kidomborodott

mesterprogramunk, Dudás Juló hagyatékának bekapcsolása óvodánk életébe, pedagógiai
munkánkba. A játékfűzés, amit ez alkalomból bemutattunk a nagyérdeműnek egy
Galgamácsai gyermeklakodalmas volt. Szellemében, kivitelezésében, megélésében jelen volt
az örökség minden fontos mozzanata. A képein megjelenő hangulat általunk éledt újjá. Nagy
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sikert és elismerést aratott produktum, amit tagóvoda vezetőnk megálmodott és mi a
gyerekekkel együtt valósítunk meg. Az óvoda épülete, a dolgozók és a gyerekek, családok
lelke is átlényegült ezen a szép napon. A gyereknapot bábszínházzal és fagyival, apró
ajándékkal tettük emlékezetessé. Következő projekt az évzáró és a ballagó nagycsoportosok
búcsúztatása volt. Összekötöttük ezt a néptánc bemutatóval. Megmutattuk a csoporttal, mire
fejlődtünk, hogyan vagyunk képesek együttműködni, mennyit fejlődtünk év eleje óta. A
három iskolába menő gyermeket útjára bocsátottuk. Felkészülten az iskolai megmérettetésre.
 Húshagyó kedd, böjti időszak kezdete. 2022.03.01.
 SZÓNÉK összejövetel Evangélikus Templom 2022. 03.03.
 Tehetségműhely, „életfa” agyagozás.
 „Nemzeti ünnepünk megélése” 2022.03.11. Nemzeti ünnepünket katonás játékokkal,
csákó hajtogatással, kardfabrikálással és pártafűzéssel, keszkenődíszítéssel, dalokkal,
dalos játékokkal, verbunkos zenével, ügyeskedésekkel, cipósütéssel igyekeztünk
emlékezetessé tenni.
 Bánáti-Sverák program, Kovács Margit múzeum, múzeumpedagógiai foglalkozás.
 Bogarászás, „Beporzó rovarok” 2022.03.23.
 Majorka bábszínház, „Szorgalmas és a rest lány” 2022.03.25.
 Aranyalma fotózás 2022.03.23.
 Madarászás, „Ébredő patakpart” 2022.03.29.
 „Kiszézés, zöldág járás” 2022.04.08.
 Húsvét az oviban. Locsolkodás, nyuszi várás. 2022.04.13.
 „Hétmérföldes csizma” Lara mesék az oviban. 2022.04.20.
 Verőcei országos Néphagyomány éltető találkozó, Verőce, 2022.04.22.
 Bogarászás „Hatlábú légi vadászok” 2022.04.27.
 Anyák napja, Madarász nagy kirándulás. 2022.05.03.
 Óvodánk 40. születésnapja. 2022.05.20.
 Bánáti-Sverák program, agyagozás, Kovács Margit Múzeum. 2022.05.23.
 Gyereknap. Figurina Bábszínház előadása az oviban. „Porzsák a sárkány” 2022.05.30.
 Aranyalma évzáró, ballagás és néptánc bemutató. 2022.06.11.
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Katica csoport éves beszámoló
A csoport pedagógusai: Németiné Ikvai Emőke és Ördög Csilla.
Csoport jellemzői: Homogén, középső csoport 4-5 éves korú gyermekekkel.
A 2021-22 tanévben 19 fővel indult a gyereklétszám, ebből 7 fiú, és 12 lány, év közben
csatlakozott csoportunkhoz egy kisfiú, illetve május végén egy ikerpár (két kislány) jött át a
Püspökmajori óvodából. Közülük az egyik kislány cukorbeteg. Év végére a csoport létszáma
22-re módosult, 8 fiú, 14 lány.
Egy kisfiú beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzd. Egy kisfiú laktóz érzékeny,
de nem igényel külön étrendet. Őt egyébként szülői kezdeményezésre nevelési tanácsadóba
küldtük. A vizsgálati eredménye alapján nem került semmilyen státuszba, fejlesztést nem
igényel.
A kiscsoportban kialakított szokás és szabályrendszert felidéztük újra, még egészen jól
emlékeztek a gyerekek, nem okozott gondot az óvodai életbe való visszaszokás.
A kiscsoportban kialakult baráti kapcsolatok többnyire megmaradtak, új barátságok születtek.
Ragaszkodnak egymáshoz, megerősödött az összetartozás érzése, a „Katica tudatuk”.
Igyekeztünk

a

lehetőségekhez

képest

ezt

minél

jobban

elősegíteni

változatos

tevékenységekkel, közös énekléssel, játékokkal, közös tevékenykedéssel. Segítjük a
gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását, törekszünk a közös
élmények, programok és ünnepek szervezése által a „mi katicások” tudat elmélyítésére,
továbbá arra, hogy egymást elfogadó, szerető, segítő közösséggé formálódjanak.
Idén került bevezetésre a „naposság”, amit a gyerekek örömmel fogadtak. Ez a szokás
hamarosan a napi rutin részévé vált, és a gyerekek mindig számon tartották. Az új feladattal
nagyobb felelősség is jár, amit a gyerekek nagyon komolyan vettek. Emellett gyakoribbá
váltak az egyéni küldetések, feladatok, amivel a bátortalanabb gyerekeket is sikerült
magabiztosabbá, önállóbbá tenni.
Fontos feladatunk volt az évben az empátia megerősítése, az egymással való kommunikáció
fejlesztése. Kiscsoporthoz képest ezen a téren sok fejlődést látunk, sokkal kevesebb a vitás
helyzet, jobban megosztoznak a játékokon, ügyesen játszanak együtt szerep és társasjátékokat.
Az egymás közötti kommunikáció is jobban megy, sokkal bátrabban kommunikálnak
egymással, de még sok bíztatást igényelnek e téren is. Sajnos azonban még mindig akadnak
olyan esetek, hogy vitás helyzeteket tettlegesen próbálnak rendezni. Egymást elfogadják,
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szívesen segítenek társaiknak. A társas kapcsolatok terén is még van hova fejlődni, hogy
egymás játékára vigyázzanak, fogadják el, hogy barátjuk mással is szívesen játszik, ha
véletlenül bajt okoznak egy társuknak, azt segítsenek helyrehozni.
A Katica csoportba járó gyerekek nagyon aktívak, nyitottak, érdeklődőek, jól motiválhatók.
Szívesen vesznek részt a kezdeményezéseken, fogékonyak minden új tevékenységre, szívesen
hallgatnak mesét, verseket, mondókákat, dalokat, és ezeket nagyon hamar megjegyzik, és
gyakran kérik, hogy mondjuk, énekeljük, játsszuk el ezeket. Énekelni különösen szeretnek,
gyakran maguktól is elkezdik, énekelgetnek öltözködés, mosakodás, vagy éppen játék közben.
Nagyon kedvelik a mozgásos játékokat és az ábrázolási tevékenységeket is. Öröm velük
dolgozni, nagyon sok jó képességű gyermek van a csoportban. Nagy fejlődést látok mozgás
terén, közös tornákon nagyon együttműködőek, figyelmesek, és aktívak. A rajzolás terén is
rengeteget ügyesedtek. Alkotókedvük megnőtt, emberábrázolásuk szépen fejlődik.
Nagyon sokat önállósodtak, a testápolás területén is, nagy többségben gyorsan, ügyesen
öltöznek át, nem okoz problémát a ruhák, cipők fel-levétele, sőt sokan már ügyesen ki is
fordítják maguknak pólójukat, nadrágjukat. Fogmosásnál, mosdóhasználatnál sokan nagyon
ügyesek, de még előfordul pancsolás, néha vizes ruha. Délutáni pihenőnél sikerült elérni,
hogy szinte minden alvásnál minden gyerek alszik.
Célunk volt az év folyamán a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör megerősítése,
és a szülőkkel kialakult jó kapcsolat fenntartása . Szeptemberben a szülőértekezleten
ismerhették meg a szülők az óvoda életével kapcsolatos idei legfontosabb információkat,
terveinket, programjainkat, elvárásainkat, napirendünket. Örömmel láttuk, hogy sok
érdeklődő szülő van, és megvan a bizalom felénk, mert bátran kérdeznek, megosztják velünk,
gyerekükkel kapcsolatos problémáikat, gyakran tanácsot kérnek.
Fogadóórát igény szerin tartottunk az estleges problémák megbeszélésekor. A mindennapos
reggeli rövid konzultációk a szülőkkel, a napi, események történések megbeszélése segítette
az együttműködést, és a jó kapcsolat fenntartását a szülőkkel.
A madáretetőt ősztől tavaszig megfigyeltük, a gyerekek folyamatosan hoztak magokat, azzal
töltöttük fel. Sokat érzékenyedtek ez által, maguktól is szívesen figyelték a madarakat,
hallgatták a hangjukat, tisztelettel, szeretettel tekintenek rájuk.
A csoport egyszer volt COVID miatt karanténban 2022.01.14-18-ig.
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Év közben a gyerekek kéthetente csütörtök délelőtt néptáncoltak. A katicások ezeket az
alkalmakat nagyon szerették, és aktívan részt vettek rajta.
Egy kerek esztendő során megvalósult programok:
„Őszi érettségben…”
Az ősz során igyekeztünk minél több, színesebb programot biztosítani a csoportunk
gyerekeinek. A legtöbb megvalósult, de betegség, karanténba kerülés miatt sajnos az őszre
tervesett második Madarász Ovi elmaradt.
 Szülői értekezlet
 Játék és teadélután a szülőkkel – a tavalyi évben a COVID helyzet miatt nem volt
igazán lehetőség a szülőkkel közös programra, így év elején megszerveztük ezt az
alkalmat, hogy lehetőséget teremtsünk a szülőknek is és magunknak is az
ismerkedésre.
 Folyamatos adminisztráció
 Néptánc – szeptember közepétől beindult a néptánc, Merkó Ágnes néptánc pedagógus
vezetésével. Heti rendszerességgel csütörtökönként zajlott, a gyerekek szívesen
bekapcsolódtak.
 Madarász Ovi – vetítés – „Hogyan készülnek a madarak a télre?”
 „Szüret van a szőlőhegyen…” témánkat a mesterprogramunknak megfelelően Dudás J.
szüreti témájú képének megismertetésével, képről való beszélgetéssel, valamint a
könyvéből vett „Lopom, lopom szőlőt…” kezdetű dalosjátékkal színesítettük. Szintén
ehhez a témához kapcsolódóan ellátogattunk a Skanzenbe, illetve ide kapcsolódott az
egyik bogarászat témája is.
 Skanzen – Szőlőszüret
 Bogarász program, a szürethez kapcsolódó rovarok – „Muslinca Ica mustot készít” –
bábos, interaktív előadás
 Bogarász program – terepfoglalkozás – „A hidegtűrő rovarok különös világa”
 Teréz napi néphagyomány éltető találkozó Martonvásáron - melyen minden kolléga
részt vett, így ez a továbbképzés szakmai nap volt. Témájához kapcsolódott az „A, a,
a, piros az alma…” című témánk.
 Drámapedagógiai továbbképzés az óvodánkban
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 Faültetés a sport udvaron
 Bábszínház – Helytelenek társulat : „Dióliget”
 „Márton, mit viszel a kocsidon?” volt az őszi időszak utolsó témája. Márton nap
feldolgozását nemezeléssel, libás játékokkal, mesékkel, kézműveskedésekkel tettük
színesebbé. Igaz Dudás J. nem tesz említést Márton napról, illetve ez náluk akkor még
nem volt szokás, de a libapásztorságnak, libás játékoknak, daloknak nagy hagyománya
volt. Libás festményeit vettük alapul, ezeket nézegetve, ezekről beszélgetve szereztek
ismereteket a gyerekek a libákkal kapcsolatos hagyományokról. Kapcsolódó játéknak
a „Szél úrfi ne fújjál…” kezdetű dalt énekeltük, játszottuk, illetve a „Kihajtom a
libám…” kezdetű dalt zenehallgatási anyagként vettük át D.J. könyvéből.

„Téli álomban…”
 Néptánc – folyamatosan csütörtökönként, a gyerekek szépen fejlődnek, egyre
ügyesebbek
 Mikulás várás
 Adventi időszak
 Lucázás, lucabúza ültetés
 Adventi gyertyagyújtás, a karácsonyt idén szokásunkhoz híven minden csoport együtt
ünnepelte a sportudvaron közös énekléssel. Csoport szinten az adventikoszorúnkon
minden héten meggyújtottunk egy gyertyát, és közös énekszóval, versekkel
hangolódtunk rá Jézus születésének ünnepére. A ráhangolódás ideje alatt ajándékokat
készítettünk a szülőknek, sütöttünk mézeskalácsot a hagyományoknak megfelelően.
 „Menjünk mi is Betlehembe” adventi éneklés a belvárosban, Néphagyomány Éltető
alkalom
 Vízkereszt a Menjünk mi is Betlehembe” adventi ünnepsorozat lezárása. Együtt a
többi óvoda gyerekeivel közös éneklés a belváros megjelölt helyein, ezzel a három
király történetének felelevenítése.
 A „Háromkirály-járást” a csoportban is megvalósítottuk, Dudás J. könyvéből vett
leírások, visszaemlékezések alapján. Ezen hagyományok alapján játszottuk el a
csoporton belül a történetet, és „adománykéréshez” a könyvben található „Messzi
földről idejöttünk…” kezdetű mondókát használtuk fel. A téma lezárásaként
meglátogattuk az Aranyalma csoportot és eljátszottuk velük ezt a szép hagyományt.
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 A csoport karanténba került 2022.01.14-18-ig
 „Kitapodott a medve” – témánknál a tél jellemző jegyeit, állatok téli életét vettük
témaként, mesékkel, dalokkal, rengeteg kézműves tevékenységgel, amik elsősorban a
finommotorika fejlesztését segítették elő, pl.: fonáltekeréssel készült sün és medve.
 „A bundának nincs gallérja” témánk a régi népi öltözködés témáját ölelte fel, és
egyben a farsangi témahetek előkészítője is volt. Ehhez nagy segítséget nyújtottak
Dudás J. festményei, melyeken nézegetéssel, beszélgetéssel, megfigyeléssel
szerezhettek ismereteket a korabeli viseletekről. Ennek megerősítéseként a
galgamácsai mintavilágot, díszítőelemeket felhasználva készítettek a gyerekek
kendőcskét és kalapot. A farsangi időszak előkészítéseként ezidőtájt kiemelkedően sok
népmesével ismerkedhettek meg a gyerekek, minden napra jutott egy élőszóval
előadott népmese.
 „Farsang három napjában…” ismét tematikus farsang volt. Idei témánk a magyar
népmesék volt, illetve ennek szereplői. A rákészülést már a megelőző hetekben
elkezdtük, hogy a gyerekek minél több népmesével ismerkedhessenek meg, ezáltal
közelebb hozzuk hozzájuk ezeket a kincseket. Ez sikerült is, nagyon jó népmesés
hangulatú játék kerekedett belőle.
 Madarász Ovi – „Az állatok nem fáznak”
„Tavaszi újulásban…”
 „Mikor masírozunk, kapitány uram?” Március 15. Nemzeti ünnepünket katonás
játékokkal, „lovaglással”, csákó hajtogatással és keszkenő díszítéssel, dalokkal, dalos
játékokkal, verbunkos zenével igyekeztünk emlékezetessé tenni.
 Bogarász program – „Beporzó rovarok”
 Bogarász program – „Hat lábú légivadászok”
 Madarász Ovi – „Ébredő természet” – terepfoglalkozás a patakpatron
 Madarász Ovi – „Odu megfigyelés, madársimogató” terepfoglalkozás, kirándulás
Visegrádon a Telgárthy-réten
 Víz világnapját a „Hol lakik a halacska” témahéten dolgoztuk fel, ismereteket adtunk
át a vízről, vizes élőhelyekről, és az ott élő állatoktól, vízeink védelméről. A témát
halacska agyagozással zártuk.
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 Böjti időszak – „Elmehecc már Kiszi Kati…” Nagyon izgalmas időszak volt ez, az
óvoda csoportjai együttműködve készültek erre az alkalomra. A mesterprogramhoz
kapcsolódva Dudás J. festményeit használtuk a kiszézés témájának illusztrálására. Az
ismereteket D.J. leírásaiból merítettük, és címadóként a könyvében lejegyzett
„Elmehecc már Kiszi Kati…” kezdetű dalt használtuk fel, melyet minden csoport
megtanult. A gyerekeket nagyon megfogta a téma, rengeteget rajzoltak hozzá
maguktól is. Készíthetett magának mindenki saját kiszebábot, közben minden
„rosszat” belerakva, de csináltunk egy közös nagyot is, melyre minden csoport egyegy ruhadarabot készített. Az udvaron egy közös nagy játék keretében felöltöztettük,
vonultunk vele, majd elégettük, ezzel búcsúztatva végleg a telet, hideget, nélkülözést,
rosszat, és üdvözölve az érkező tavaszt és a sok jót.
 Fotózás
 Majorka Színház – A szorgalmas és a rest leány
 Lara Mesék – A hétmérföldes csizma – öko mese
 „Ma van húsvét napja…” témánkhoz is jó segítséget nyújtott D.J. témához kapcsolódó
festménye. Ezúttal is agyagoztunk, az agyagtojásokat a galgamácsai motívumok
alapján a gyerekek karcolással díszítették.
 Szakmai nap – NOE országos találkozó Verőcén
 „Édesanyám rózsafája” anyáknapja
 Szivárvány Tagóvoda 40. születésnapja alkalmát a „Sej pártám, pártám…” című
galgamácsai gyermeklakodalmas előadásával ünnepeltük. Az előadást a Cinege
csoportos gyerekekkel és az óvónénikkel közösen adtuk elő egy nagy ünnepség
keretén belül.
 Az idei év utolsó témája a „Sej, tiszta búza…” volt. „A búzamagtól a kenyérsütésig”
A mesterprogramunkkal összhangban zajlott le ez a projekt. Korosztálynak
megfelelően igyekeztünk a témát minél többféle képpen körüljárni. Az első hét a
szántás vetés témáját dolgozta fel, a második az aratás és malom témát érintette, a
harmadik hét a kenyérsütést dolgozta fel. Igyekeztünk mindent mozgásba ágyazottan,
cselekvés központúan megismertetni. Segítségünkre voltak Dudás Juló aratásról,
kenyérdagasztásról festett képei, melyek segítették a téma illusztrálását, és
beszélgetésre késztette a gyerekeket. Dudás J. gyűjteményéből az „Ess eső, essen…”
című esőhívogatót énekeltük a búzaültetős játék közben, zenehallgatásként pedig a
„Sej, tiszta búza…” című aratási dalt ismerhették meg D.J. hanganyagából. Nagyon
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megérintette őket a téma, különösen a kenyérsütés. Búzás játékokkal, kenyérsütéssel,
meséléssel, dalokkal sikerült tartósan felkelteni az érdeklődésüket. Az évzáró
összeállításunkat is ebből az anyagból állítottuk össze és mutattuk be a szülőknek nagy
sikerrel „Mag, mag, búzamag…” címmel.
„Nyári gazdagságban….”
Az összevont nyári időszakban is igyekeztünk a gyerekeknek olyan elfoglaltságokat,
kézműves tevékenységeket, mozgási lehetőségeket biztosítani, hogy az itt töltött idejük
tartalmasan, élménygazdagon teljen el.

Boróka csoport éves beszámoló
A csoport pedagógusai: Elekes Csilla és Rigó Anita
Csoport jellemzői: Vegyes csoport 4-5 éves korú gyermekekkel.
Óvodánk éves tematikája: A mesterprogramban szereplő Dudás Juló galgamácsai
gyűjteményében található dalosjátékok, továbbá az összeállított anyagainkba többször
betettünk az alakalomnak megfelelő alkotásait, képeit. Szüret, karácsony, kiszézés, a böjti
időszak játékai, húsvét.
További témák évszakok szerinti bontásban az „őszi érettség”, a „téli álom”, a „tavaszi
megújulás” és a „nyári gazdagság” jelennek meg.
A 2021-22 tanévben 19 fővel indult a gyereklétszám (8 fiú és 11 lány). 4 gyermek (3 fiú, 1
lány) csatlakozott szeptemberben a már meglévő 15 fős Boróka csoporthoz, továbbá 5
gyermek (3 fiú és 2 lány) csatlakozott még hozzánk év közben, így év végére a csoport
létszáma 24 főre módosult (11 fiú, 13 lány).
A tankötelesek száma: 8, de csak 7 nagycsoportos megy iskolába, egy nagycsoportos kisfiú
marad még egy évet. 2 különleges bánásmódot igénylő gyermek is van a csoportban.
Mivel augusztusban minden családhoz elmentünk családlátogatásra, az új gyerekek már úgy
léptek be a csoportba, hogy ismertek minket, találkoztak velünk. Ez nagyon sok esetben
megkönnyítette a beszoktatás érzékeny időszakát, illetve az is, hogy a gyerekek közül 3
bölcsődéből érkezett, 1 gyermek meg másik óvodából. Akik év közben csatlakoztak, náluk is
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viszonylag könnyen ment a beszokás, 1-2 kivétellel, mely esetekben kissé döcögős volt a
kezdet.
A családlátogatások sokat segítenek abban, hogy az óvodai beszoktatás gördülékenyen
menjen. A saját biztonságot adó otthonukban meglátogatott gyermekeknek megkönnyítettük a
kötődés kialakulását, elnyertük a bizalmukat. Készültünk ajándékkal, sokat beszélgettünk,
megmutatták a szobájukat, kedvenc játékaikat. Az ajándék egy kedves gesztus, mellyel
sugalljuk, hogy csupa jó dologra számíthatnak tőlünk. Mindenhol kedvesen fogadtak, a
gyermekek nagyon örültek nekünk. Csak pozitív dolgokat tapasztaltunk. A jeleket a
gyermekek maguk választhatták ki. Az első napon a szülővel, szülőkkel együtt jöttek oviba, a
szülő is beült a csoportba együtt játszottunk és beszélgettünk. Ezáltal mindkét fél, mi is, a
szülő is rengeteg információhoz jutottunk, tovább bővítettük a családlátogatás során szerzett
benyomásokat, tudnivalókat. Ez idő alatt igyekeztünk kialakítani a gyermek érzelmi kötődését
az óvodához. Elősegítettük a szülőktől való, lehetőség szerinti zökkenőmentes elválást.
Természetesen előfordulhatnak visszaesések, hullámvölgyek, de az egyéni bánásmód elvét
alkalmazva, szeretetteljes, biztonságos, meghitt, nyugodt, kiegyensúlyozott, barátságos
légkört biztosítva túljutunk ezeken. Célunk az volt, hogy a szorongásokat feloldjuk és
kellemes, vidám óvodai emlékekkel távozzon majd a gyermek az óvodából. A vegyes csoport
egyik előnye, hogy a beszoktatást segítik a nagyobb gyerekek. Minden új gyermeket
„védőszárnya” alá veszi valamelyik idősebb gyermek.
Az első félévben a gyerekek is, a felnőttek is ismerkedtek. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani,
ami mély bizalmon és kötődésen alapul. Mindenki szépen beszokott, a régi és újonnan
érkezett gyermekek szépen összecsiszolódtak, összekovácsolódtak. Fantasztikus és erős volt a
csapatszellem. A szokás és szabályrendszerhez igyekeztek alkalmazkodni. Mindig volt
persze, aki feszegette a határokat, ők általában ugyanazok a gyermekek. Igyekeztünk
folyamatosan derűs, biztonságot nyújtó érzelmi légkört biztosítani számukra. Egyértelműen
látszott, hogy jól érzik magukat a csoportban, tekintve a beszoktatások rövidségét. Nagyon
hamar elkezdtek kötődni hozzánk, hiszen szeretettel vettük őket körül, szeretve voltunk
szigorúak, hiszen a szokás- és szabályrendszert is be kell tartatnunk. A csoport nagyon vegyes
életkort, fejlettségi szintet illetően. Volt nagyon ügyes, jó képességű gyerek, de volt
különleges bánásmódot igénylő gyermek (akik ugrásszerű fejlődést mutatnak), illetve pár
nehezen kezelhető és néhány tehetséges óvodásunk egyaránt. A gyermekek általában figyeltek
egymásra, a kicsiket különösen terelgették, óvták. Persze volt összezörrenés, konfliktus a
csoportban, ami lássuk, be előfordul is egy ilyen zsúfolt helyzetben, de kialakultak az
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egymással szívesen barátkozó csoportok is. Nincs olyan gyermek, aki nehezen alakítana ki
kapcsolatot, vagy perifériára szorult volna.
A munka jellegű feladatokban szívesen vettek részt. Versengtek, hogy feladatot kapjanak.
Fontosnak tartottuk, hogy a szülők is betekintést nyerhessenek a csoport életébe, ismerjenek
meg minket, legyen rálátásuk az alkalmazott pedagógiai, nevelési módszerekre, így tisztában
voltak azzal, hogy milyen környezetben, és milyen körülmények között töltik el gyermekeik a
napot. Igyekeztünk elnyerni a bizalmat, mert ez a hatékony együttműködés záloga, hiszen a
gyermek egészséges test-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen az együttnevelés, azonos értékek
mentén, következetesen, szem előtt tartva a rendszerességet.
A szülőkkel való kapcsolattartás is nagyon fontos volt az év során, hiszen gyermeknevelésben
ez elengedhetetlen. Fontos az információcsere, kérés, illetve egymás tisztelete. Néhány
szülőnek nehéz elválni gyermekétől ezért a szülő lelkét is „ápolni”, nyugtatni kell.
Tudatosítani igyekszünk azt, hogy könnyebb a gyermeknek elfogadni az új élethelyzetet
akkor, ha az anya is elfogadja azt. Fontos, hogy a család és az óvoda együttesen segítsék a
gyermeket abban, hogy megtalálja helyét az óvodában. A barátságos környezet,
gyermektársaság se mindig tudja feledtetni az elválás nehézségeit. Ezt szem előtt tartva,
mindig empatikusan közeledtünk a gyerekekhez. A szeretetteljes, barátságos, otthonos légkör
fokozzák a gyermek érzelmi biztonságérzetét. Voltak olyan gyermekek, akiknek kevesebb,
voltak, akiknek több időre volt szüksége a beszokásra. Voltak gyermekek, akiknek könnyebb
a szabályok betartása, voltak gyermekek, akiknek többször kell ismételni a szabályokat,
szokásokat.
Sokat játszottak együtt a gyermekek, kezdeményezünk mondókázást, éneklést, együtt
mozgást. Játékaikba is bevonódunk.
Fogadóórát igény szerin tartottunk az estleges problémák megbeszélésére. A mindennapos
reggeli rövid konzultációk a szülőkkel, a napi, események történések megbeszélése is
segítette az együttműködést, és a kapcsolat elmélyülését is a szülőkkel. Örömmel láttuk, hogy
sok érdeklődő szülő van, és megvan a bizalom felénk, mert bátran kérdeznek, megosztják
velünk, gyerekükkel kapcsolatos problémáikat, gyakran tanácsot kérnek.
Az év során megvalósult programok:
„Őszi érettségben….”
Az őszi időszak bővelkedett programokban. Volt bogarászás, madarászás, bábelőadás is,
Bánáti Sverák program, tehetségműhely, stb.
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•

Családlátogatások lebonyolítása

•

Beszoktatás

•

Folyamatos adminisztráció

•

Logopédiai szűrések

•

Szülői értekezlet

•

Úszás szervezése

•

Néptánc

•

Papírgyűjtés

•

Madarász ovi – Hogyan készülnek a madarak télre (2021.09.21.)

•

Fogászati szűrés

•

Ovifoci

•

Tehetségműhely szervezése

•

Bogarász program - címe: „Muslinca Ica mustot készít” (2021.09.24.)

(2021.09.22.)

A szürethez kapcsolódó rovarok
•

Az ősz kincsei: őszi termések, gyümölcsök, zöldségek – a gyerekekkel a terméseket
(dió, makk, gesztenye) illetve a gyümölcsöket, kiemelten az almát, hiszen azt
mindenki szereti, továbbá a tök tulajdonságaival ismertettük meg, Sült almát is
készítettünk egy kis fahéjjal és vaníliás cukorral. A gyerekeknek nagyon ízlett.
Előre kifúrt gesztenyékből gesztenye kukacot készíthettek, melyet a földön haza
húztak a gyerekek. Olyan hosszú kukacot fűztek fel, ahány évesek a gyerekek.
Minden gyermek a saját töklámpását síkban elkészíthette festéssel, vágással,
ragasztással, nyomdázással. A gyerekeknek nagyon tetszett a töklámpás fogó, ez
volt a kedvencük.

•

Ősz színei: Lehullott falevelekkel nyomdázás egy rajzlapra, az ősz színeit használva
(sárga, rozsda, barna). Amikor megszáradt napraforgó magból sünikék ragasztása.
Finommotorika, esztétikai érzék fejlesztése.

•

Bánáti Sverák program

•

Bogarász program – címe:” Hidegtűrő rovarok különös világa” (2021.10.11.)

•

Teréz nap – Szakamai nap, Martonvásár, Brunszvik Teréz tisztelete

•

Márton nap, Márton napi népszokások: „Aki libát nem eszik egész évben éhezik”.

(2021.09.29.)

Hagyományokkal, szokásokkal ismertettük meg a gyerekeket, hogy közelebb
hozzuk hozzájuk a néphagyományokat. Márton legendáját dramatizálva ismerték
meg a gyermekek a jeles nap fontosságát, jelentőségét. Elkészültek a lámpások is,
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ezért megszerveztük a Tulipán csoportosokkal a felvonulást. Sajnos csak a délelőtt
folyamán kerítettünk erre sort, de így is jól sikerült. Énekeltünk, kisétáltunk a rétre
és együtt eljátszottunk sok-sok játékot, csúfolókkal, melyek ehhez a naphoz
köthetők, a végén sorba álltunk és a 100 liba egy sorban énekléssel,
visszavonultunk az óvodába.
•

Helytelenek társulat bábelőadás (2021.11.12.)

•

Madarász ovi – Az állatok nem fáznak (2021.11.26.)

•

A madáretetőt ősztől tavaszig megfigyeltük, a gyerekek által hozott magokkal
töltöttük fel. A természet iránt fogékonyak lettek, örömmel figyelték meg
maguktól is a madarakat a kertben, a rovarokat, növényeket. Érdeklődéssel és
vigyázón bánnak az élőlényekkel.

•

Bonbon Matiné

•

Az őszi ünnepkörrel kapcsolatos népi ünnepek, hagyományok. Adventre hangolódás,
az adakozó szentek által: Márton püspök után, megismerkedtünk Szent Erzsébet
legendájával. Megfigyeltük, hogy milyen az idő, vajon megrázza-e Erzsébet a
pendelyét. Átbeszéltük a novemberi népszokásokat, hagyományokat, jeles napokat.
Különös figyelmet fordítottunk az adakozó szenteknek, így az adventi időszak
előtt. Ezzel is érzékenyítettük és ráhangoltuk a gyermekeket az elkövetkező
adventi időszakra.

„Téli álomban…”
A téli időszak is bővelkedett programokban. Volt madarászás, tehetségműhely, Mikulás várás,
Lucázás, karácsonyi dalok éneklése a városban, stb.
•

Néptánc

•

Tehetségműhely szervezése

•

Adventi időszak

•

Mikulás várás - Meggyújtottuk közösen az első gyertyát az Adventi koszorún.
Beszélgettünk Szent Miklósról, felelevenítettük az ehhez az ünnepkörhöz tartozó
népszokásokat. Ennek kapcsán hallgattunk és énekeltünk Mikulás dalokat. A
gyerekek nagyon várják a Mikulást. Idén is láthatatlan volt a Mikulás, hiszen az
alatt az idő alatt jött meg, amig a gyerekek Mikulásos dalokat és énekeket
énekeltek. Észrevétlenül, az ablakpárkányra helyezte az ajándékaikat az előre
megtisztított és kiscsizmák mellé. (2021.12.03.)
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•

Luca, Luca, kity-koty! Lucázás, lucabúza ültetés: A Lucázással járó borzongató
boszorkányos

mesék,

varázsmondókák,

varázslás,

hiedelmek,

babonák

elkápráztatták a gyermekeket, nagyon érdekelte őket a téma Luca búzát is ültettünk
kis agyag cserepekbe, hogy bizonyosságot leljünk, milyen lesz a következő
esztendő.
•

Karácsonyvárás – „Menjünk mi is Betlehembe”

•

Éneklés az evangélikus templomnál (2021.12.11.)

•

Közös adventi gyertyagyújtás az udvaron (2021.12.21.) Adventi koszorúnkon minden
héten meggyújtottunk egy gyertyát, és közös énekszóval, versekkel hangolódtunk
rá Jézus születésének ünnepére. A ráhangolódás ideje alatt ajándékokat
készítettünk

a

szülőknek,

sütöttünk

mézeskalácsot

a

hagyományoknak

megfelelően.
•

Újév köszöntése népi jókívánságokkal, dalokkal, malacos mesékkel, tánccal.

•

Vízkereszt alkalmából éneklés az evangélikus templom előtt. (2022.01.06.)
Három királyjárás, várás. A szentendrei óvodák együtt énekeltek és vonultak a
városban.

•

„Bújj, bújj medve…” A medve meglátja az árnyékát?” A medvés mondókák, dalok,
dalos játékok, a kézműves tevékenységek segítettek bennünket ráhangolódni az
állatok szeretetére, tiszteletére és az elkövetkezendő farsangra.

•

Farsangi mulatság – Idén a farsangunk témája a „Magyar népmesék” világa volt. A
farsang az egyik legvártabb ünnepkör a gyerekek számára. Az előző heti medvés
néphagyományi szokások után az állatok farsangjával foglalkoztunk. A
gyerekekkel közösen készültünk a farsangi mulatságra. Rengeteg beszélgetéssel,
megfigyeléssel ösztönöztük a gyerekeket arra, hogy a témának megfelelő jelmezt
válasszanak. Gyerekekkel közösen készítettük a díszleteket, sok festéssel,
nyomdázással. Ebbe az időszakba nagyon sok táncot terveztünk be, néptánc
alapozó ugrásokat és mozgásokat, mozgásformákat.

•

Lotár vetítés (2022.02.24.)

„Tavaszi újulásban…”
A

tavaszi

időszak

is

bővelkedett

programokban.

Volt

madarászás,

bogarászás,

tehetségműhely, Bánáti Sverák program, bábszínház, Anyák napja, stb.
Tehetségműhely foglakozásokon is részt vettek a gyermekek.
•

Bánáti Sverák program keretén belül festés (2022.03.09)
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•

Március 15. Nemzeti

ünnepünket katonás játékokkal, „lovaglással”, csákó

hajtogatással és pártakészítéssel, dalokkal, dalos játékokkal, verbunkos zenével
igyekeztünk emlékezetessé tenni az ünnepet. A kitűzött célokat és feladatokat azt
hiszem maximálisan sikerült elérni. A gyermekek tökéletesen átérezték az ünnep
jelentőségét. Sokat készültünk erre, nagyon megalapoztuk. Alkotásaink, a
mondókáink, a mesék, a versek és a gyermekdalok, a dalos játékok által, a
gyermekek észrevétlenül tették magukévá, illetve építették be az értékeket. A
magyarságtudat, a hazához, a nemzethez való kötődésük, a haza szeretetére való
nevelés beérett, formáltuk az erkölcsüket, értékrendjüket, sikerült érzelmileg
ráhangolni a kisgyermeki lelket az ünnep magasztosságára. Kihívtuk a Tulipán
csoportosokat kötélhúzásra, amit nagyon élveztek, sokat emlegették. Az ünnepnek
is megadtuk a módját, szerepjátékkal zártuk ezt az érzelemdús, hazafias időszakot.
A kellékkel felszerelkezve: csákó, dob, tégla a várépítéshez, énekelve,
mondókázva, akadálypályát is felépítve zajlott a mozgásos tevékenység is.
•

Bogarászás-beporzás: Beporzó rovarok (2022.03.17.)

•

Kovács Margit múzeumlátogatás (2022.03.21.)

•

A négy őselem egyike: A víz. Víz világnapja. A négy őselem közül a víz világnapja
alkalmából a vízzel foglalkoztunk. A gyerekeknek széleskörű ismereteik vannak a
vízzel kapcsolatos kérdésekben. Meglepően sok dolgot tudtak felsorolni, hogy
mire használjuk a vizet. Sokat beszélgettünk a témával kapcsolatban. A vizuális
tevékenység összetett volt, sokféle technikát gyakorolhattak a gyerekek. Az egyéni
differenciálás kiemelt volt ebben a témakörben

•

Bábszínház – „A szorgos lány, lusta lány” (2022.03.25.)

•

Nyílt nap

•

Bonbon (2022.03.30)

•

Madarász program: „Madarak tavaszi élete” (2022.03.31.)

•

Fényképezés (2022.04.01.)

•

A négy őselem egyike: Tűz - Böjti játékok, kiszézés, tüzes játékok. –

•

„Elmehetsz már Kiszi Kati” Kiszebáb égetés (2022.04.08.)

2022.03.28. – 03.30

Közös óvodai program. Múlthéten a víz világnapja alkalmából a vízzel
foglalkoztunk, ezen a héten pedig az ellentététel a tűzzel, valamint a kiszebáb
hagyományának ismertetése, ismeretük bővítése volt a cél. A régi szokások
felelevenítése, átbeszélése képek segítségével. A kiszebáb jeleneteséről már volt
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szó farsang tájékán, így a gyerekek emlékeiket is megismételtük. Idén a kiszebáb
égetését választottuk, mivel a vízbe dobása környezettudatos óvodaként nem
dobtuk bele a Dunába. A dalokat nagyon gyorsan megtanulták, mert viccesnek és
jópofának tartották a fülbemászó szövegeiket. Vidáman dalolták a játék
tevékenységek során vagy az udvari játékok során a gyerekek a kiszebáb égetéshez
kötődő dalokat. A kiszebáb égetése úgy zajlott, hogy az egész óvoda körbeállt az
udvaron, énekeltünk és közben felöltöztettük a kiszebábot, ahogy régen is szokás
volt.
•

„Ma van húsvét napja…” A húsvéti szokásokkal, hagyományokkal ismerkedtek meg a
gyerekek. Eddigi tudásukat kibővítettük. Húsvéti tojásokat készítettünk különböző
technikákkal, ezáltal minden gyermek megtalálhatta a számára megfelelő,
képességeinek megfelelő technikát és azt alkalmazta. Illetve segítségnyújtással a
több technikát is kipróbálhattak. Kreativitásuknak köszönhető, hogy szép,
változatos festmények születtek. A locsolkodás alatt a lányok tavaszi dalokat
énekeltek a fiúknak, a fiúk locsoló verseket mondtak a lányoknak, a lányok csoki
tojásokkal köszönték meg a locsolást a fiúknak.

•

Bábelőadás – Öko mese: „A hétmérföldes csizma” (2022.04.20.)

•

Országos Szakmai nap - Verőce

•

Bogarász program: „Hatlábú légivadászok” (2022. 04.27.)

•

Édesanyám szeret engem: Anyák napi készülődés.

•

Anyák napi műsor (2022.04.28.) Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe, ezért
ebből az alkalomból mi is készülődtünk egy kis ünnepséggel, műsorral, illetve
anyák napi ajándékokat készítettünk. A gyerekekkel meghitt, nyugodt légkörben
készültünk fel, gyakoroltuk az anyák napi műsort. Olyan dalokat, verseket
választottunk, melyek könnyen megtanulhatóak, illetve olyan tánclépéseket
ismételtünk, melyet a néptánc során tanultak meg a gyerekek. A műsor nagyon jól
sikerült. Több szülő visszajelezte, hogy tetszett neki az előadás. Sokat
beszélgettünk az anyukákról miközben készítettük az ajándékokat. Az anyák napi
ünnepségre piros színű linzer tésztából készült szív alakú sütiket készítettünk,
melyet a gyerekek alig várták, hogy mielőbb elfogyasztják.

•

Anyák napja, föld napja – Az édesanya és a „föld anya” közti párhuzamot
érzékeltettük a gyerekekkel a témához kapcsolódó mesékkel, beszélgetésekkel, és
a bab és uborka elültetésével, napi megfigyeltetésével. Az ajándékkészítésekkel,
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verssel, dalokkal, többek között Dudás Juló gyűjteményéből vett Csivirítem,
csavarítom kezdetűvel, beszélgetésekkel segítettük a ráhangolódást. Dudás J.
gyűjteményéből az Ess eső, essen… című esőhívogatót énekeltük a ültetés játék
közben.
•

Csoport kirándulás, Madarász foglalkozással egybekötve (2022.05.02.)
Odú megfigyelés, madársimogató

•

Madarak és fák napja: A „Madarak és fák” napján túráztunk az örökbefogadott
fánkhoz.

Az

örökbefogadott

fánkat

megölelgettük,

megszeretgettük

és

megbeszéltük vele, hogy nagyra nőjön, mert nagy szükség van az árnyékára a
játszótéren. A gyerekek nagyon büszkék arra, hogy nekik van egy szép fájuk a
játszótéren, amit ők ültettek. Volt ott egy faágon egy rigó is aki érdeklődéssel
figyelt minket és amikor fütyültünk neki válaszolt. Ennek kapcsán tudtunk beszélni
arról, hogy a fáknak szükségük van a madarakra, hogy megtisztítsak őket a
kártevőktől, a madaraknak szükségük van a fákra hiszen rajtuk fészkelnek, vagy az
odúban alakítanak ki maguknak pihe-puha otthont, ahol nevelgetik a fiókáikat.
•

Az óvoda 40 éves születésnapja – „Sej, pártám, pártám gyöngyös koszorúm”, Mókás
lagzi, tavaszi játszó (2022.05.20.)
A Cinege csoportos gyerek és néhány lelkes óvodapadagógus együttműködésével
valósult meg a program, ami nagyon jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kapott az
intézményünk.

•

Agyagozás a Kovács Margit múzeumban (2022.05.23.)

•

Néptánc nyílt óra (2022.05.26.)

•

Figurina bábszínház (2022.05.30.)

•

Évzáró, ballagás (2022.06.10.)
A „Gomba alatt” című mese volt az évzárónk támája, kissé bővített formában,
hogy minden kisgyereknek jusson valamilyen szerep, persze korosztályukhoz és
képességeikhez igazítva. A ballagással egybekötöttük, mindkettő nagyon jól
sikerült érzelmes és megható volt.

Süni csoport éves beszámoló
A csoport pedagógusai: Krátkyné Lipták Mónika és Helm Adrienn
Csoport jellemzői: Homogén, kiscsoport 3-4 éves korú gyermekekkel.
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Csoportunkban, szeptemberben 17 kiscsoportos korú gyermekkel kezdtük meg az óvodai
életet. Két kislány szülői kérelemmel, a vezető engedélyével hároméves kora előtt
csatlakozott csoportunkhoz, a többiek folyamatosan, ahogy betöltötték a harmadik életévüket.
Év közben egy kislány elköltözött, a helyére másik tagintézményből átiratkozó került,
március közepén lett teljes a létszámunk 24 fő, melyből 13 kisfiú és 11 kislány. A
gyermekeket az óvodába érkezés előtt családi környezetükben meglátogattuk, ahol
lehetőségünk volt az ismerkedésre, kedvenc játékaik és környezetük megismerésére. A
beszoktatás időszakában viszonylag kevés sírás volt, a gyerekek többsége könnyen vette az
akadályokat, hamar beilleszkedett, jól érezte magát, barátkozott. A szülők minden esetben
együttműködőek voltak, segítették a beszokást. Megkönnyítette a folyamatot az is, hogy a
gyermekek nagy többsége a bölcsödéből már ismerte egymást. Egy családból érkező
kislánynak volt csak nagyon nehéz, hosszú, a szülőtől való leszakadás megérésének
folyamata, ezen folyamat segítéséhez az óvoda pszichológusától kapott tanácsokkal, a szülők
együttműködésével sikerült átlendülni, és azóta már ő is boldogan, mosolyogva jön óvodába.
Október közepén Adri néni sajnos tartósan beteg lett, így a délutánokat pedagógiai
asszisztensek, majd nyugdíjas kolléganők segítségével oldottuk meg. Megnehezítette a jól
megszokott napirendünket, hogy a COVID járványintézkedéseknek köszönhetően a szülők
nem léphettek be az épületbe, a gyermekeket lázmérés után az ügyeletes kolléga kísérte be a
gyermek saját csoportjának öltözőjébe, ahol a dajkanénik segítettek az átöltöztetésben. Hamar
összekovácsolódott a csoport, kialakult baráti kapcsolatok vannak, ragaszkodnak egymáshoz,
kialakulóban az összetartozás érzése. Igyekeztünk a lehetőségekhez képest ezt minél jobban
megerősíteni

változatos

tevékenységekkel,

közös

énekléssel,

játékokkal,

közös

tevékenykedéssel. Segítjük a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának
alakulását, törekszünk a közös élmények, programok és ünnepek szervezése által a „mi süni
csoport” tudat elmélyítésére, továbbá arra, hogy egymást elfogadó közösséggé formálódjanak.
Az első időszakban legfontosabb feladatunk az volt, hogy megtanítsuk őket osztozni a
játékokon, illetve egymás mellett, és egymással közösen, produktívan játszani, hogy
megtanítsuk a játékok, és eszközök rendeltetésszerű használatát. Hogy a konfliktushelyzeteket
ne harapással, karmolással, odacsapással, hanem verbálisan rendezzék, illetve, ha nem tudják,
jelezzék azt nekünk, ha szükséges, kérjenek segítséget. Úgy tűnik, év végére sikerült eljutni
oda, hogy azért a gyerekek nagy többsége elfogadta és alkalmazkodik a szabály, és
szokásrendszerhez. A játékokra jobban vigyáznak, jobban ügyelnek a rendeltetésszerű
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használatra, többen ügyesen elpakolnak maguk után. Egymást elfogadják, szívesen segítenek
társaiknak, és egyre ügyesebben kommunikálnak egymással, bár ezen a téren azért még van
mit fejlődni.
A Süni csoportba járó gyerekek nagyon aktívak, nyitottak, érdeklődőek, jól motiválhatók.
Szívesen vesznek részt a kezdeményezéseken, fogékonyak minden új tevékenységre, szívesen
hallgatnak mesét, verseket, mondókákat, dalokat, és ezeket nagyon hamar megjegyzik, és
gyakran kérik, hogy mondjuk, énekeljük, játsszuk el ezeket. Énekelni különösen szeretnek,
gyakran maguktól is elkezdik, énekelgetnek öltözködés, mosakodás, vagy éppen játék közben.
Nagyon kedvelik a mozgásos játékokat és az ábrázolási tevékenységeket is. A várakozási
időben is gyakran kérik, hogy énekes, vagy mozgásos játékot játszunk. Év végére a csoport
dinamikája átalakult, a kezdeti baráti kapcsolatok átalakultak, új barátságok születtek.
Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek elkezdjenek önállósodni az öltözködés, tisztálkodás
terén. Ebben nagyon sokat fejlődtek, év végére már mindenki ügyesen át tudja venni segítség
nélkül a nadrágját, cipőjét, sokan a kardigánjukat, pizsamájukat is. Mosdóhasználatnál,
fogmosásnál is sokat ügyesedtek.
Célunk volt az év folyamán a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítása, és a
szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása. Szeptemberben a szülői értekezleten ismerhették meg
a szülők az óvoda életével kapcsolatos idei legfontosabb információkat, terveinket,
programjainkat, elvárásainkat, napirendünket, illetve egymást.
Fogadóórát igény szerin tartottunk az estleges problémák megbeszélésekor. A mindennapos
reggeli rövid konzultációk a szülőkkel, a napi, események történések megbeszélése segítette
az együttműködést, és a kapcsolat elmélyülését. Örömmel láttuk, hogy sok érdeklődő szülő
van, és megvan a bizalom felénk, mert bátran kérdeznek, megosztják velünk, gyerekükkel
kapcsolatos problémáikat, gyakran kérnek tanácsot.
Egy kerek esztendő során megvalósult programok:
„Őszi érettségben…”
Az ősz során igyekeztünk minél több, színesebb programot biztosítani a csoportunk
gyerekeinek.
 Szülői értekezlet
 Folyamatos adminisztráció
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 Néptánc – szeptember közepétől beindult a néptánc, Merkó Ágnes néptánc pedagógus
vezetésével. Heti rendszerességgel keddenként zajlott, a gyerekek szívesen
bekapcsolódtak.
 Madarász Ovi – vetítés – „Hogyan készülnek a madarak a télre?”
 Bogarász program, a szürethez kapcsolódó rovarok – „Muslinca Ica mustot készít” –
bábos, interaktív előadás
 Bogarász program – terepfoglalkozás – „ A hidegtűrő rovarok különös világa”
 Teréz napi néphagyomány éltető találkozó Martonvásáron - melyen minden kolléga
részt vett, így ez a továbbképzés szakmai nap volt. Témájához kapcsolódott az „A, a,
a, piros az alma…” című témánk.
 Drámapedagógiai továbbképzés az óvodánkban
 Faültetés a sport udvaron
 Bábszínház – Helytelenek társulat: „Dióliget”
 A madáretetőt ősztől tavaszig megfigyeltük, a gyerekek által hozott magokkal
töltöttük fel. A természet iránt fogékonyak lettek, örömmel figyelték meg maguktól is
a madarakat a kertben, a rovarokat, növényeket. Érdeklődéssel és vigyázón bánnak az
élőlényekkel.
 „Nincs szebb madár, mint a lúd” volt az őszi időszak utolsó témája. Márton nap
feldolgozását libás játékokkal, mesékkel, kézműveskedésekkel, kukoricamorzsolással,
annak sokféle felhasználásával tettük színesebbé. Igaz Dudás J. nem tesz említést
Márton napról, illetve ez náluk akkor még nem volt szokás, de a libapásztorságnak,
libás játékoknak, daloknak nagy hagyománya volt. Libás festményeit vettük alapul,
ezeket nézegetve, ezekről beszélgetve szereztek ismereteket a gyerekek a libákkal
kapcsolatos hagyományokról. Kapcsolódó játéknak a „Szél úrfi ne fújjál…” kezdetű
dalt énekeltük, játszottuk. Ezt az időszakot a szülőkkel közösen az óvoda körüli
Márton napi lámpás felvonulással zártuk.
„Téli álomban…”
 Néptánc – folyamatosan keddenként zajlott, a gyerekek szépen fejlődnek, egyre
ügyesebbek
 Mikulás várás
 Adventi időszak
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 Piaci méz vásárlás
 Látogatás a városi Betlehemnél
 Lucázás, lucabúza ültetés
 Adventi gyertyagyújtás, a karácsonyt idén szokásunkhoz híven minden csoport együtt
ünnepelte a sportudvaron közös énekléssel. Csoport szinten az adventikoszorúnkon
minden héten meggyújtottunk egy gyertyát, és közös énekszóval, versekkel
hangolódtunk rá Jézus születésének ünnepére. A ráhangolódás ideje alatt ajándékokat
készítettünk a szülőknek, sütöttünk mézeskalácsot a hagyományoknak megfelelően.
 „Menjünk mi is Betlehembe” adventi éneklés a belvárosban, Néphagyomány Éltető
alkalom
 „Mackó brummog” – témánknál a tél jellemző jegyeit, állatok téli életét vettük
témaként, mesékkel, dalokkal, rengeteg kézműves tevékenységgel, amik elsősorban a
finommotorika fejlesztését segítették elő, pl.: fonáltekeréssel készült medve.
 „Farsang három napjában…” ismét tematikus farsang volt. Idei témánk a magyar
népmesék volt, illetve ennek szereplői. A rákészülést már a megelőző hetekben
elkezdtük, hogy a gyerekek minél több népmesével ismerkedhessenek meg, ezáltal
közelebb hozzuk hozzájuk ezeket a kincseket. Ez sikerült is, nagyon jó népmesés
hangulatú játék kerekedett belőle.
 Madarász Ovi – „Az állatok nem fáznak”
„Tavaszi újulásban…”
 „Piros fehér zöld, ez a magyar föld.” Március 15. Nemzeti ünnepünket katonás
ügyességi játékokkal, „lovaglással”, kokárdadíszítéssel, közös alkotásként óriás
kokárdafestéssel, dalokkal, dalos játékokkal, verbunkos zenével igyekeztünk
emlékezetessé tenni.
 Bogarász program – „Beporzó rovarok”
 Bogarász program – „Hatlábú légivadászok”
 Madarász Ovi – „Ébredő természet” – terepfoglalkozás a patakpatron
 Madarász Ovi – „Odu megfigyelés, madársimogató” terepfoglalkozás, kirándulás
Visegrádon a Telgárthy-réten
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 Víz világnapját a „Víz víz tiszta víz” témahéten dolgoztuk fel, ismereteket adtunk át a
vízről, vizes élőhelyekről, és az ott élő állatoktól, vizeink védelméről, melyet élőben is
megszemléltünk, környezeti sétáink során.
 Bőjti időszak – „Elmehecc már Kiszi Kati…” Nagyon izgalmas időszak volt ez, az
óvoda csoportjai együttműködve készültek erre az alkalomra. A mesterprogramhoz
kapcsolódva Dudás J. festményeit használtuk a kiszézés témájának illusztrálására. Az
ismereteket D.J. leírásaiból merítettük, és címadóként a könyvében lejegyzett
„Elmehecc már Kiszi Kati…” kezdetű dalt használtuk fel, melyet minden csoport
megtanult. Csináltunk egy közös nagy Kisze babát, melyre minden csoport egy-egy
ruhadarabot készített. Az udvaron egy közös nagy játék keretében felöltöztettük,
vonultunk vele, majd elégettük, ezzel búcsúztatva végleg a telet, hideget, nélkülözést,
rosszat, és üdvözölve az érkező tavaszt és a sok jót.
 Az ébredő természetet folyamatosan megfigyeltük, a csoportban hajtatott babokat
szabadföldben gondoztuk tovább, a magaságyásba közösen vetett növények fejlődését
nyomonkövettük, a megérő terményeket nagy örömmel elfogyasztottuk.
 Fotózás
 Majorka Színház – A szorgalmas és a rest leány
 Lara Mesék – A hétmérföldes csizma – öko mese
 „Nyuszi ül a fűben…” témánkhoz is jó segítséget nyújtott D.J. témához kapcsolódó
festménye.
 Szakmai nap – NOE országos találkozó Verőcén
 Anyukám, anyukám, találd ki…-Anyák napja- ezen a szép napon együtt töltöttük a
délelőttöt az édesanyákkal, megnézhették, hogy gyermekeik milyen ügyesen
sajátították el a néptánc alapjait, majd ölbéli játékokkal és gyermekükkel közös játékos
feladatokkal tettük emlékezetessé számukra az első óvodai közös ünnepségünket.
 Szivárvány Tagóvoda 40. születésnapja alkalmát a „Sej pártám, pártám…” című
galgamácsai gyermeklakodalmas előadásával ünnepeltük. Az előadást a Cinege
csoportos gyerekekkel és az óvónénikkel közösen adtuk elő egy nagy ünnepség
keretén belül.
 Az év végét a családokkal közös Családi nappal ünnepeltük, ahol tavaszi
játékfűzésünket mutattuk be, korosztálynak megfelelő témákkal, sok mozgással,
énekléssel.
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„Nyári gazdagságban…”
Az összevont nyári időszakban is igyekeztünk a gyerekeknek olyan elfoglaltságokat,
kézműves tevékenységeket, mozgási lehetőségeket biztosítani, hogy az itt töltött idejük
tartalmasan, élménygazdagon teljen el.
Tulipán csoport
A csoport óvodapedagógusa: Pető Ildikó
Csoport jellemzői: nagycsoport, 5-6 éves gyermekek
A csoportunkba 21 gyermek járt, akik közül 15-en mennek iskolába. 2-en nem töltik még be a
6-dik életévüket augusztusban. 3-an a pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján maradnak
még egy évet az óvodában, s ők BTMN besorolást kaptak a szakvéleményükben.
1 nagycsoportos korú gyermek az Oktatási Hivataltól kapott felmentést az iskolai
kötelezettség alól, szülei kérvényezésére.
Nemek aránya a csoportban: 11 lány és 10 fiú.
Az évet 23 fő kezdte meg a Tulipán csoportban, de egy kisfiú szülői kérésre a Cinege
csoportba került át szeptemberben, egy kislány pedig elköltözött külföldre áprilisban.
A csoport munkáját az év kezdetén Hunyadi Éva, majd később Dombai Erzsébet pedagógus
asszisztensek segítették Dénesi Judit dajka nénin kívül.
Logopédus fejlesztette az arra rászoruló gyermekek beszédét. Fejlesztő pedagógus fejlesztette
az általunk javasolt és a szakszolgálat által előírt gyermekeket. Csoportunkból egy gyermek
járt a tehetséggondozó műhelybe, ahol rajzoltak, festettek, agyagoztak.
Az óvoda a pedagógiai programjába illesztve több programot nyújtott a gyermekek számára:
Néptánc- Merkó Ágnes néptánc oktató vezetésével, Madarász ovi-program, Bogárháton
interaktív óvodai oktató program, Bánáti -Sverák művészeti nevelési program, Bon Bon
Matiné zenés előadása, Tehetségműhely- Borsódy Eszter iparművész vezetésével,
bábelőadások, foci, kézilabda. Óvodánk éves tematikája: A mesterprogramban szereplő
Dudás Juló galgamácsai gyűjteményében található dalosjátékok, továbbá az összeállított
anyagainkba többször betettünk az alakalomnak megfelelő alkotásait képeit. Szüret,
karácsony, kiszézés, a böjti időszak játékai, húsvét.
A csoport számára kiemelten fontos volt az előző két év pedagógiai elveit folytatva a
környezeti nevelés. A természet szeretetére-, a környezetvédelemre való nevelés minden
tevékenységünkben megjelent a három év alatt megalapozva ezzel a környezettudatos
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gondolkodást. A gyermekek óvodai élete jelentősen lecsökkent a covid-járvány miatti
betegségek, az elővigyázatosság, a megszorítások és a hosszabb-rövidebb ideig tartó óvodai
zárva tartások miatt. Az utolsó óvodai nevelési évben a csoport tagjai igen gyors ütemben
fejlődtek, és szinte mindenki elérte a kívánt iskolaérettségi szintet. A Tulipán csoport egész
évben a napot a Hídépítő Programmal kezdte, ezzel is segítve a gyermekek logopédiai
felzárkóztatását. Sokat kirándultunk, felfedező sétákat tettünk a környéken, így a környezeti
nevelés többnyire kinti tevékenységekben valósulhatott meg a friss levegőn, négy évszakon
át. Az év során megünnepeltük nemzeti ünnepeink, a népi jeles napok, a világnapok közül
jónéhányat. A többiről pedig beszélgettünk, vagy beépítettük az üzenetét, jelentőségét a
tevékenységeinkbe. A természet szüntelen körforgásban, az évszakok váltakozásában éli
ritmusát és ehhez tudjuk mi is igazítani életünk ritmusát. Őszi érettségben, téli álomban,
tavaszi újulásban, nyári gazdagságban.
Egy kerek esztendőben megvalósult programok:
„Őszi érettségben”
szept. 06. szülői értekezlet
szept. 13. múzeumpedagógiai foglalkozás
szept. 20. Madarász Ovi – „Hogyan készülnek a madarak télre?”- vetítés
szept. 24. Bogárháton program – „Muslinca Ica”- interaktív előadás
szept.-okt. szüreti játékok- „Lipem-lopom szőlőjét!”
okt. 01. csoportkirándulás a Skanzenbe -„Szüret”-múzeumpedagógiai foglalkozás; majd több
tájegység bejárása; ismerkedés a háziállatokkal; gyertyaöntés; betekintés a bábparaván mögé;
játék az „Egy boszorka van..” játszótéren
okt. 11. Bogárháton program – „A hidegtűrő rovarok különös világa”- terepfoglalkozás
okt. 15. szakmai nap – „Teréz napi almás játszó”- Teréz nap Martonvásárhelyen, Brunszvik
kastély, kastélypark, óvodamúzeum, Beethoven emlékmúzeum bejárásával egybekötve
okt. 20. Bon-bon Matiné – „Árgyélus királyfi”
nov. 03. faültetés az óvoda udvarán-közös óvodai program
nov. 11. Márton napi lámpás felvonulás-Tulipán és Boróka csoport Márton napi játéki
nov. 12. bábszínház – „Dióliget”
nov. 27. adventi éneklés a városban
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„Téli álomban…”
dec. adventi ünnepkör, gyertyagyújtás
dec. 06. mikulásvárás
dec.13. lucabúza ültetés, lucázás
dec.16. mézeskalács sütés
dec. 21. közös karácsonyvárás az óvodában - adventi gyertyagyújtás az udvaron
jan. 06. Vízkereszt ünneplése a többi óvodával közösen a városban- „Menjünk mi is
Betlehembe! -háromkirályjárás
jan. 28. Utazó Planetárium – „Utazás a bolygók csodálatos világába”
febr. 18. óvodai farsang – „Magyar népmesék”
febr. 24. Madarász Ovi – „Ébredő természet”-vetítés
„Tavaszi újulásban”
márc. 03. múzeumpedagógiai foglalkozás- festés
márc. 08. nőnap – kislányok, óvónénik, dadusnénik köszöntése
márc. 11. múzeumpedagógiai foglalkozás- Kovács Margit Múzeum látogatása
márc.16. nemzeti ünnep- „Bolond Istók”- huszáros játékok
márc. 17. Bogárháton program – „Beporzó rovarok”- interaktív előadás
márc. 18. pedagógus sztrájk
márc.25. bábszínház – „A szorgos lány és a lusta lány”
márc. 25. óvodai fotózás
márc. 31. Madarász Ovi –„ Az állatok fegyverei” -interaktív előadás
ápr. 11. böjti játékok- „Elmehetsz már Kiszi Kati”- közös kiszebábégetés az óvoda udvarán
ápr. 12. tojásfestés – természetes anyagok felhasználásával
ápr. 13. tojásvadászat, locsolkodás
ápr. 20. bábszínház – „Hétmérföldes csizma”
ápr. 22. szakmai nap – NOE országos találkozó- pedagógustovábbképzés Verőcén, a verőcei
óvoda megtekintésével egybekötve
ápr. 28. Bogárháton program – „Hatlábú légivadászok”- interaktív előadás
ápr. 29. focizás a Szentendrei Sportpályán- Bozsik program keretében
máj. 02. csoportkirándulás Visegrádra- „Az állatok nem fáznak”- Madarász Ovi
foglalkozással egybekötött buszkirándulás a Boróka csoporttal közösen, odumegfigyelés,
madársimogató; Mogyoró-hegyi Vadaspark bejárása; játék az erdei játszótéren
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máj. 06. anyák napja-anyukák, nagymamák köszöntése
máj. 10. múzeumpedagógiai foglalkozás- agyagozás
máj. 16. bemutató néptánc foglalkozás – szülők részére
máj. 20. az óvoda 40.-dik születésnapja- „Sej pártám, pártám, gyöngyös koszorúm” – a
Cinege csoport és az óvónők közös előadása
máj. 27. focizás a Szentendrei Sportpályán- Bozsik program keretében, érmek, kupák
kiosztása
máj. 30. bábszínház – „Porzsák a sárkány”
„Nyári gazdagságban”
jún. 04. Tulipán csoport évzárója és ballagása
jún. 10. gyereknap a Szoborparkban, apák napjával egybekötve
jún.-júl.-aug. nyári élet az óvodában
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Hold utcai Tagóvoda
Az óvoda nevelőközössége, személyi feltételek
A tagóvodai rendszerben működő Hold utcai Tagóvoda személyi feltételei a következők:
Óvodapedagógus: 11 fő, mindenkinek felsőfokú végzettsége van. Ebből 2 fő nyugdíjas
óvodapedagógus, állandó délutánosként dolgozik.
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Dajka: 6 fő
Karbantartó: 1 fő
Konyhai kisegítő: 1 fő
Tagóvodánkban 6 csoport működik.
Jelenlegi férőhelyünk és maximált létszámok:
 Férőhely: 140 fő
 Tagóvodánk létszáma a tanévben: 120 fő
 Maximalizált létszám. 168 fő
CSOPORT NEVE
CSIGA
BAGOLY
MÓKUS
PILLANGÓ
KATICA
SÜNI
ÖSSZESEN

KORCSOPORT

LÉTSZÁM

SNI

BTMN

NAGYCSOPORT

16

1

4

KISCSOPORT

24

NAGYCSOPORT

17

1

1

KÖZÉPSŐS CSOPORT

20

NAGYCSOPORT

23

2

3

KÖZÉPSŐS CSOPORT

20

1

4

120 FŐ

5 FŐ

13 FŐ

1
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Személyi változás:
A Hold utcai Tagóvoda személyi feltételei az alábbiak szerint alakult:
A Hold utcai Tagóvodába érkező új óvodapedagógusok Podlussányné Szalai Erika és Stefkó
Andrea óvodapedagógusok, valamint Demeterné Butykai Julianna és Fekete Mariann
nyugdíjas óvodapedagógusok beilleszkedtek óvodánkba, szokásainkat elsajátították. Utasi
Éva pedagógiai asszisztens a süni csoportban egy SNI-s kisgyermek mellett van. Gulyás
Angéla pedagógiai asszisztens a pillangó csoportban van délutánosként. Szélpálné Dorn Edit
óvodapedagógus decembertől kivette szülési szabadságát, az Ő helyére Bazsó Krisztina
pedagógiai asszisztens helyeztük állandó délutánosnak a mókus csoportban. Személyi
változás történt a csiga csoportban, Fazekas Zsuzsanna dajka elhunyt, helyére 2022. március
7-én Kovács Krisztina érkezett.
A Sajátos nevelési igényű gyermekeket (5 gyermek) és a beilleszkedési, tanulási és
magatartási problémákkal küzdő gyermekeket (13 gyermek) Ujsághy Gyuláné logopédus,
Markó Etelka gyógypedagógus, pszichológus, dr. Ungváry Ildikó gyógypedagógus és
Prisznyák Ilona Ayres-terápiával fejlesztette. Jelenleg 1 gyermek szakértői papírjára várunk
még, ezidáig nem kaptuk meg.
Tárgyi feltételek
Az óvoda épületét, udvarát, berendezését oly módon alakítjuk, hogy szolgálja a gyermekek
biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteknek, biztosítsa egészségük megőrzését,
fejlődését. Lehetővé tesszük a mozgás-, játékigényük kielégítését.
A tárgyi feltételeink javítására nagy hangsúlyt fektetünk és igyekszünk a költségvetésen kívül
alternatív forrásokat teremteni a tárgyi felszereltség fejlesztése érdekében. /Pályázatok/
Kiemelt feladatunknak tekintjük a meglévő tárgyi környezet állagmegőrzését, az optimális
energia

felhasználás

megvalósítását,

meglévő

pénzügyi

erőforrásaink

egyenletes

felhasználását.
Alapvető feladatunk az óvoda biztonságos és egészséges feltételek közötti működtetése.
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Karbantartási munkálatok
Karbantartási munkálatokat a központnak jelezve a VSZ ZRT. végezi.
Tanév során elvégzett munkálatok:
 Nyílászárók zárcseréje
 Leszakadt redőny javítása
 Felnőtt és gyermek mosdók, wc-k javítása, vízvezeték javítása, duguláselhárítás
 Konyhai csap cseréje
 Óvodai kapu reteszének cseréje, belső kapu zárjának cseréje
 Udvari játékok karbantartása, gerenda csere, babaház javítása, homokozó keretének
cseréje
 Ételszállító lift javítása
 Csoportszoba és folyosói izzók, neonok cseréje
Pályázatok
2021-ben
1. 2021. július 1- augusztus 13. „Pöttöm fürdő program pályázat”
Pályázók: Paárné Bakonyi Andrea, Horváth Éva
Nyeremény: 1 db kültéri gyermek fa játszóház: kb. 90.000.- Ft. 170 db tornazsák és
fejlesztőfüzetek. Hungarocell díszek, labdák. Összesen: kb: 130.000.- Ft.
2. 2021. 07.30.-09.23. „Naplopók a Globális felmelegedés ellen pályázat”
Pályázók: Hegedűs Enikő, Horváth Éva-Katica csoport
Elismerés: bekerültünk az első 3-ba. Nyeremény: 3. 2021.10.11.-11.25. Játéksziget „Együtt egy zöldebb karácsonyért”
Pályázók: Hegedűs Enikő, Horváth Éva-Katica csoport
Nyeremény: kb: 10.000.- Ft -os játékcsomag, egy 15% os kedvezménykupon
4. 2021. november „Detki keksz pályázat”
Pályázók: Hegedűs Enikő, Horváth Éva-Katica csoport
Nyeremény: Keksz csomagok: kb: 5000.- Ft
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5. 2021.12.14. Naturcleaning „A te bolygód, a te jövőd pályázat”
Pályázók: Hegedűs Enikő, Horváth Éva- Katica csoport
Nyeremény: Társasjáték: kb: 8000.- Ft, elismerő oklevelek
2022-ben
6. 2022.04.08. Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság „Így közlekedtek ti!”
Pályázók: Csiga csoport, Mókus csoport, Katica csoport
FOLYAMATBAN…
7. 2022.05.25. Országos Tűzmegelőzési Bizottság
„Tűzmegelőzés és tűzvédelem”
Pályázók: Csiga csoport, Mókus csoport, Katica csoport
FOLYAMATBAN…
8. 2022.01.17. Iskolakerti alapozó program „Óvodakert”
Pályázók: Hold óvoda-Horváth Éva
FOLYAMATBAN…
9. DM „Van új kalap a nap alatt!” pályázat
Pályázók: Hold óvoda összes csoportja
Nyeremény: Napvédelmi krémcsomag az óvoda gyermekeinek
10. 2022.05.23-06.30. „Pöttöm fürdő program”
Pályázók: Katica csoport
FOLYAMATBAN…

A helyi program megvalósulása
Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny
megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására épül.
Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság, és a
gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.
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Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak
eligazodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni,
magatartásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a
mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk.
A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés
középpontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely
megalapozza az egész életen át tartó tanulást. Ezzel kívánjuk segíteni az önállóság, belső
kontroll, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködés készség, kritikus
gondolkodás, probléma megoldás személyiségjegyek kialakulását.
Az érzelmi és erkölcsi nevelésnek komoly hangsúlyt kap a nevelési gyakorlatunkban, mert ez
alapozza meg a személyiség szocializációját.
A megalapozott szokásrend kialakításával – amely értékrendhez vezet – olyan biztonságot
kívánunk nyújtani a gyerekeknek, amely támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes
célokkal tölti meg azokat.
Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség
fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.
Az idei évben is helyet tudtunk biztosítani pedagógiai asszisztensek és dajkák számára a
gyakorlati tapasztalataik bővítéséhez, vizsgájukhoz való felkészüléshez.
Több szentendrei Középiskola és Gimnázium 11 és 12es gyermekeinek adtunk helyet 50 órás
közösségi munkájuk letöltéséhez, de budapesti középiskola diákjai is jelentkeztek és töltöttek
közösségi munkát Tagóvodánkban.

Tervezett tevékenységek és megvalósulások
Az első félév betervezett programjai közül sok elmaradt a Covid19 járvány, valamint
csoportbezárások miatt.
A sok tervezett tevékenységből a sikeresebbek az alábbiak:
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A tanévet indító 3 hetes témahetünk „Gyümölcs- Zöldség- Vásár” lezárásaként sikeresen
megtartottuk az Őszi vásárunkat, ahol a szülők támogatásából befolyt összeget az idei évben
is karácsonyi ajándékokra költött az óvoda mind a 6 csoportja.
Az első félév során a szülőkkel tervezett közös programjainkat lemondtuk, de a gyerekekkel
megtartottuk és megünnepeltük állami, népi és helyi szokásainkat.

Rendhagyó módon

december 6-án nem hívtuk meg a Mikulást, hanem az óvoda pedagógusai adtunk elő a
gyerekeknek egy zenés mesét a „Mikulás kesztyűje” címmel, ami hatalmas sikert aratott.
Az idei tanévben betervezett tevékenységeinket a 2. félévben meg tudtuk tartani, sőt a
tervezettnél több programot tudtunk megvalósítani. Tagóvodánk több csoportja el tudott
menni a Szentendrei Skanzenbe, Állatkertbe, Csodák Palotájába és a tanév vége felé
számtalan fagyizást is be tudtunk iktatni.
A Majorka színház 2 havonta betervezett előadásából többet meg tudtunk tartani, amelyeknek
a gyerekek mindig nagyon örülnek.
Anya-gyerek tematikus témahetünket sikeresen megtartottuk.
Gyereknapra óvodánkba bűvészt hívtunk, majd az Alapítványunk támogatásával jégkrémet
kaptak a gyerekek.
A tanév végén 3 évzárót és 3 ballagással egybekötött évzárót bonyolítottunk le, nagy sikerrel.
A Bánáti-Sverák művészeti program folytatása
Óvodánk nagycsoportosai számára az idei tanévben részt tudtak venni a programban.
A program tartalmaz: múzeumlátogatást, festészetet és agyagozást.
Tanév végén alkotásaikat az idei tanévben is a Kovács Margit múzeumban állítják ki a
szervezők.
Logopédiai hídépítő program
A mindennapjainkban napi 3 percet igénybe vevő, játékos logopédiai segédanyag, amely a
beszédnehézséggel rendelkező és az ép gyermekek beszédindítását és fejlesztését szolgálja.
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Madarász ovi
Madarász ovi keretén belül voltak az óvodában vetítések és kirándulni is tudtunk menni
Molnár István Lotár ornitológussal a Szentendrei Hajóállomásra és a Margit-szigetre.
Ellenőrzések a tagóvodában
Tagóvodánkban óvodavezetőként minden évben végzek ellenőrzést, csoportlátogatást.
Tanévenként kétszer átnézem, ellenőrzöm a csoportok dokumentumait, a csoportnaplókat, a
fejődési naplókat és a felvételi- mulasztási naplókat. Az óvodapedagógusok munkáját, a
pedagógus munkát segítők tevékenységét is megfigyelem. Az idei tanév első felére tervezett
látogatások nagy részét nem tudtam kivitelezni a Covid19 járvány miatt, de a második
félévben sikeresen le tudtam ellenőrizni a munkatársaimat.
PEDAGÓGUS
PODLUSSÁNYNÉ SZALAI ERIKA
STEFKÓ ANDREA
PAÁRNÉ BAKONYI ANDREA
SZÉLPÁLNÉ DORN EDIT
HORVÁTH ÉVA
ZACHÁR RENÁTA
DEÁK RÓBERTÉ
HEGEDŰS ENIKŐ
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
BAZSÓ KRISZTINA
GULYÁS ANGÉLA
UTASI ÉVA
DAJKA
GÁBOR ZSOLTNÉ
FAZEKAS ZSUZSANNA
PASKÁNÉ MOLNÁR BETTINA
BENCSÁTNÉ SZIGETVÁRI RENÁTA
VIRÁGNÉ PAJTÁS ÁGNES
KIRÁLY ANITA

DÁTUM
október 19, március 22
október 26, március 29
szeptember 28, április 12
szeptember 21,
november 23, április 26
november 30, május 10
október 12, május 3
november 2, április 5
október 26, március 29
október 12, május 3
november 30, május 10
október 5, március 30
október 19, március 23
szeptember 28, április 12
szeptember 29, május 4
november 2, április 27
október 6, május 11

Ebben a tanévben Ferencz Annamária tagóvoda vezetőnek az Intézményi Tanfelügyeleti
ellenőrzése 2021. december 3án sikeresen lezajlott.
Továbbképzések, belső tudásmegosztás
Szentendre Városi Óvodák Intézményében működő 4 munkaközösségből kettőnek aktív tagjai
munkatársaim. A Környezeti Munkaközösség vezetője Hegedűs Enikő tagóvodánk katica
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csoportjának óvodapedagógusa, így óvodánk igény szerint, esetleges rossz idő esetén, mint
„B” terv, helyszínt is biztosít a továbbképzéshez. Tervezett és megrendezett belső és külső
továbbképzéseiken pedagógusaink részt vesznek.
 Környezeti Munkaközösség tagjai háromszor tudtak részt venni a munkaközösség
által szervezett szakmai napokon. Visegrádon, a szentendrei kisállatkertben és a
Bükkös patak partján tartották meg munkaközösségi találkozójukat
 Tehetséggondozó Munkaközösség tagjai az idei tanévben háromszor tudtak
tudásmegosztó találkozón részt venni. A belső, Tagóvodán belüli tehetséggondozás
folyamatosan zajlott a tanév során.
Elvégzett online és jelenléti továbbképzések
 Elsősegélynyújtó tanfolyam: Horváth Éva, Ferencz Annamária
 Diabéteszmentor tanfolyam: Bazsó Krisztina
 „Így tedd rá!” képzés: Stefkó Andrea, Zachár Renáta, Podlussányné Szalai Erika,
Horváth Éva, Ferencz Annamária
 „Játékra fel!” képzés: Podlussányné Szalai Erika
 „Biztonságos óvoda!” pályázaton nyert továbbképzés: Szélpálné Dorn Edit, Ferencz
Annamária
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Izbégi Óvoda
1.

Személyi feltételek:

Az intézmény gyermekközösségének a profilja a 2021-22-es nevelési évben a következő:
Gyermeklétszám

A csoport neve

év elején

Korcsoport

év végén
SNI

SNI / BTMN

/

BTMN

MACI csoport
kiscsoport

19

24

középső csoport

22

22

nagycsoport

18

CICA csoport

HALACSKA csoport

1lány

2lány
20

3 fiú

59

Az

2021-2022-es

tanévben

59

kisgyermekkel

4fiú

4

kezdtük,

66

a

homogén

6

életkorú

csoportjainkat, de az év folyamán 66 főre bővült az ellátott gyermekek létszáma.
A 20 fős Halacska (nagy-) csoportból a tanköteles gyermekek száma: 20fő, de 2 gyermek
még egy nevelési évet marad az OH engedéllyel, így iskolába 18 fő megy.
A tanköteles gyermekek iskola kezdésének jogszabálya miatt, 2 tanköteles gyermeknél kérte a
szülő az iskolaérettségi vizsgálatot, így 4 gyermek a következő tanévet a középső-, Halacska
csoportban kezdi majd.
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Óvodánk személyi feltételének alakulása:

szeptemberben 6 óvodapedagógus; 1

pedagógiaiasszisztens; 3 dajkával kezdtük meg az évet, de sajnos 2 hét után a fiatal
pályakezdő óvodapedagógus pályaelhagyó lett, így nyugdíjas kollégát kértünk fel segítségül
2021.10.01-től. A szorgalmi időszak végén a másik fiatal kolléga szintén elhagyta a pályát,
június közepétől.
Fejlesztés: Ujsághy Gyuláné logopédus a logopédiai méréseket (3 és 5 éveseknél) végezte, a
fejlesztések alkalmával 13 gyermekkel foglalkozott. Dr. Ungvári Ildikó gyógypedagógus a
BTMN-s gyermeket fejlesztett, közölük 6 gyermek még a szakszolgálatnál is kap fejlesztést.
Az óvoda karbantartási feladatait a VSZ. Zrt. munkatársai végezték, ez így kevésbé hatékony,
mint ha lenne saját karbantartója az óvodának. A kertész bácsi A-B heti váltásban 3, illetve 2
alkalommal jön az udvart rendezni.
Heti rendszerességgel jött az óvodába Geyer Zsanett szociális munkás a szülőknek szükség
esetén tanácsokat, segítséget nyújtani. Mivel az óvodában egy gyermekvédelembe van véve,
így heti rendszerességgel tartottuk a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársával a gyermek és családja megsegítésére.
Pedagógiai programunk fő célkitűzése: az egészséges életmódra nevelés, és a környezet
megismerésére, védelmére nevelés. Ez a két terület összekapcsolódik, egymástól
elválaszthatatlan. Ez tükröződik az óvodai szokásaink, tevékenységeink kialakításban. A
helyes példa mutatásával a testápolást, étkezést napi szintű feladatnak tekintjük ép úgy, mint a
lelki egészség megőrzését és a balesetmentes környezet megteremtését is. Környezeti
nevelésünk kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink elsősorban a saját közvetlen
környezetüket ismerjék meg és tartsák tisztán a fenntarthatóság tükrében. Erre törekedünk az
óvoda udvarán való játékokban is, hogy vigyázva óvják a természetet, a környezetük épségét.
A természetvédelem és az állatvédelem fontos része az óvoda mindennapi életének.
Példamutatással, pozitív élményekkel és sok magyarázattal igyekszünk megalapozni
gyermekeinkben a természet iránti tiszteletet, szeretetet, szoros kapcsolatot ápolunk az
állatvédőkkel, madarászokkal. Óvodánk elnyerte a 2022-es évre az Év állatbarát címet. Az
óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott célokat szem előtt tartva és az Óvodai
Alapprogram irányelveit ismerve terveztük és valósítottuk meg az Izbégi óvodában az éves
pedagógiai munkát. Tudatosan, átgondolva tartottuk meg a betervezett tevékenységeket,
programokat a tanulás-fejlődés elősegítése érdekében, még a pandémiás vészhelyzetben is.
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Munkaközösségek: Tehetséggondozó műhelyünk a vizualitás, kreativitás kibontakoztatását
segítette elő, azoknál a gyermekeknél, akiknek a szülei is beleegyezésüket adták gyermekük
külön foglalkozására. Egyéb külön foglalkozások külső szakember bevonásával az ismételt
COVID19 vészhelyzet miatt nem folytatódhattak. A Környezeti Munkaközösségben idén
többnyire online formában tudott tevékenykedni. A nagycsoportosok a gondozásiközpont
ápoltjainak online formában szereztek az évben többször meglepetést.
Támogatások: A szülők nagymértékben támogatták az óvodánkat. Tárgyi adományokkal
fertőtlenítőkkel, törölközőkkel, díszítéshez eszközökkel. A koronavírus okozta nehézségekben
is készségesen mellettünk állt a legtöbb szülő és ha szükséges volt megoldotta gyermeke
óvodán kívüli felügyeletét.
Továbbképzések: Az idei évben alapszintű elsősegély elméleti és gyakorlati oktatásban 2
munkatársunk

vett

részt.

A

pedagógiai

asszisztens

pedig

DiabMentor-szakmai

továbbképzésen.
Önértékelés: Fekecs Alexandra vezetői önértékelése késő tavasszal valósult meg.
A betervezett ellenőrzések a járványhelyzet okozta nehézségek és betegségek miatt
változtak. A dokumentációt a kollégák pontosan és időben vezették, az online időszakban is.
A kiscsoportba (Maci csoport) a vírushelyzetből fakadó szigorítások ellenére, gyorsan és
zökkenőmentesen beszoktak az új picik, a csoport szokásrendszerét igen hamar elsajátították a
gyermekek. A Halacska és Cica csoportban is zökkenőmentesen megvalósult a
visszaszoktatás a nyári szünet után. A pedagógiai programunknak megfelelően, kompetencia
alapú, differenciált nevelés, gondozási tevékenység a kollégáknak köszönhetően megvalósult
minden csoportban. A csoportok a kialakult szokás, szabály és értékrend szerint működtek.
Az új pedagógus kolléga hamar beilleszkedett. Az ellenőrzések során igyekeztem segítő
elemzéssel kiegészíteni a kollégák munkáját, kiemelni az erősségeiket.
A közösség építésére nagy hangsúlyt fektettem, az apróbb konfliktusokból kifolyólag. Úgy
vélem, hogy a nehezített helyzet ellenére is folyamatosan fejlődik a közösség egymás iránti
empátiája. A dajkák és a pedagógus asszisztens munkájának ellenőrzése folyamatosan
történik és a kérésemnek eleget téve igyekeznek az újonnan bevezetett munkát is
maradéktalanul elvégezni.
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Minősítésre jelentkezés: Ebben a nevelési éveben 2 kolléga (Hlatky Katalin és Fekecs
Alexandra) P2 minősítő eljárásra jelentkezett, mindkét kollégának a következő tanév őszére
esik a minősítése. Vitovszki Lászlóné minősítése sikeresen megvalósult az őszi időszakban.
Megvalósult programjaink: A programokat idén a vírushelyzetnek megfelelő szigorításokat
szem előtt tartva, az irányadó rendeletek betartásával szerveztük.
-

Madarász Ovi

-

Lépten-nyomon

-

Kirándulás óvoda környékén

-

Idősek Világnapja

-

Papírgyűjtés

-

Zöld jeles napok: Autómentes nap;

Állatok világnapja, A vizes élőhelyek világnapja; A Víz világnapja; A Föld napja; Madarak és
fák napja; Környezetvédelmi világnap
-

Egészséghét

-

ÖKOHÉT

-

Adventi gyertyagyújtás

Pályázatok:
-

„Év Állatvédő Óvodája 2021” címért

pályáztunk, sajnos nem jutottunk be az első 3 helyezett közé, de megkaptuk az „Állatbarát
Óvoda” címet, melyet egy évig, 2022-ben használhatunk.
-

TOP PLUSZ pályázaton nyertünk 66

millió Ft-ot épület energetikai korszerűsítésére.
Beszámoló a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos feladatokról, tapasztalatokról
A COVID19 vírushelyzet már az előző tanévekben is jelen volt, így reménykedtünk ugyan,
hogy ezt a nevelési évet nem érinti majd, de sajnos nem így lett. A járvány egyre nagyobb
terjedése miatti szigorítások nehézségei, már a tanév megkezdésekor látható volt. Több
változást is be kellett vezetnünk már szeptemberben, pl.: nem jöhettek be a szülők - csak a
beszoktatásra, gyakoribb kézmosás a gyerekeknek, felnőttek szájmaszk használata, ágyneműk
gyakoribb cseréje stb. A pedagógus közvetlenül segítők többlet munkáját átbeszéltük a tanév
megkezdésekor, hisz napjában többször kellett fertőtleníteniük az óvoda ajtóit, padlóját,
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egyéb felületeit. A gyermekek kapuban való átvételét és átadását is megszerveztük a
pedagógiaiasszisztens segítségével, így gördülékenyen folyt a gyermekek érkezése-távozása.
A szülőkkel online formában tartottuk a kapcsolatot, szükség esetén személyes fogadó órára
is volt lehetőség. A kollégák digitális kompetenciája a helyzethez igazodva pozitívan
változott.
A csoportokban megjelenő covid megbetegedés miatt decemberben a nagycsoport került
karanténba, januárban ismét. Majd a középsőcsoport február elején lett érintve a karanténi
bezárással. Ebben az időszakban a kollégák megbetegedése ellenére is zökkenőmentesen folyt
az óvodai munka.
Csoportok éves beszámolója:
Maci csoport (kiscsoport)
Úgy gondolom, hogy erre a nevelési évre írt tervezet szakaszai reálisak és tarthatók. Annak
ellenére, hogy még az írás pillanatában nem teljesen tudhattam a kiscsoportosainkra szabni,
hisz nem, vagy csak alig ismertem készségeiket, képességeiket, voltaképpen a
személyiségüket-egyéniségüket. Most már büszkén mondhatom, hogy összeségében minden
kicsi gyermekünk a kezdeti nehézségek ellenére a befogadási szakaszt, az óvodai élettel való
ismerkedést kisebb zökkenővel vette.
18 Macis kisgyermek kezdte szeptemberben a nevelési évet, mert sajnos több pici gyermek
megbetegedése vagy a szobatisztaság hiánya csak későbbi időpontban tette lehetővé a
beszoktatást. A nevelési év végére 24-re bővült a csoportunk létszáma, ebből 9 lány és 15 fiú.
Az első 4 hétben a pedagógiai asszisztenssel és a dajkával közösen szinte egész nap a
csoportban voltunk. A három felnőtt jelenléte lehetővé tette, hogy a gyermekeket önfeledt
játékukban, egyénileg megfigyeljem és a befogadás menetét személyre szabottan irányítsam.
Rátudtunk hangolódni a gyermekek igényeire, ez nagyon megkönnyítette a közös
tevékenykedést, a szokások-szabályok ismertetését, megtanítását. Gyermekeink sokáig
minden nap büszkén hordták magukkal az óvodába a tőlünk kapott macikat, melyek a saját
jelüket tartalmazták. Örömmel mutatták meg mindenkinek, hogy ők is a MACI csoporthoz
tartoznak. Az év eleji szülői értekezleten elhangzottakat, a szülők megfogadták és az óvoda
kezdéssel kapcsolatos kéréseinket figyelembe vették, így sikerült a gyermekek fogadását a
fokozatosság elvét követve gördülékenyebben abszolválni.
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Az ölbeli-, mozgásos játékok, a mutogatós mondókák biztonságot sugárzó erejéből fakadóan,
az otthonról érkező gyermekeink többsége, éppúgy könnyedén beilleszkedett, mint a
bölcsödéből érkező gyermekeink többsége. Akadt olyan gyermek, aki persze kicsit lassabban
vette az óvodába kerülés akadályát, de szerencsére a szülőkkel közös partneri viszonyban újra
gondoltuk az adott gyermek beszoktatásának kivitelezését és ütemét. Nehézséget okozott a
gyermekek szobatisztaságának hiánya, folyamatosan valakit öltöztetni kellett. Sokat
dolgoztunk rajta, de szerencsére ez mostanra minden gyermeknél megoldódott. A legnagyobb
nehézséget a szociális kapcsolat teremtéssel küzdő kisfiú okozta, a folyamatos agresszív
viselkedésével. Amit jeleztem a szakembereknek és a fejlesztő pedagógussal közösen
beszéltünk a szülővel, hogy szeretnénk a sikeres fejlesztés megvalósulása érdekében további
vizsgálatokra küldeni gyermeküket, amiben teljes partner volt a szülő. Tavasszal több
gyermekünket kellett szociális, pszichés, beszéd vizsgálatra küldeni a gyógypedagóguslogopédussal való egyeztetés után, szülői beleegyezéssel.
A gyermekink betegségből adódó visszatérés után is vidáman, örömmel érkeznek a csoportba.
Nagyon szívesen játszanak a felnőttekkel és egyre többet a társaikkal is. A tevékenységek
alkalmával a mese hallgatást, mesekönyv nézegetést nem annyira kedvelik, mint a
kézműveskedést, a mozgásos-, szerepjátékokat, egyszerűbb társasjátékokat. A legkedveltebb
tevékenységük a szőnyegen való sínpályával való építkezés. Ha evvel kezd el valamelyik
gyerek játszani, szinte rögtön mindenki ott van a szőnyegen és közösen fejlesztik tovább a
sínpályát, kevés szóbeli konfliktussal, aminek megoldásához esetenként már segítséget
kérnek.
A szülők visszajelzései alapján, sok új ismeretet, szokást vittek-visznek haza. Énekléssel,
mondókával ismételgettem a szokásokat a tevékenységek közben. Ezeket, már maguk is
éneklik, például pakolásnál. A csoport szokások-szabályok nagy része beépült a mindennapi
életünkbe. A gyermekek biztonsági érzetét elmélyíteni kívántam, a napirendi pontok
folyamatos, következetes betartásával, így tudják valamihez kötni, az óvodai tartózkodásuk
idejét (Ebéd után megyek haza).
Gyermekeink figyelnek társaikra, szamon tartják, ha valaki hiányzik, várják vissza a
csoportba. A közösség összekovácsolódott, de további célom, hogy ez a kohézió
megerősödjön. A befogadó, elfogadó, empatikus, szeretetteljes légkör fenntartása fokozódjon
és kiterjesztődjön a csoporton kívüli világ felé is.
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A gondozási feladatok közül a szobatisztaság és étkezés okozott eleinte nehézséget, tavaszra
minden kisgyermek szobatisztává vált. Már egyre ügyesebben esznek és egyre többféle ételt
meg is kóstolnak, de vannak, akik továbbra is hadilábon állnak a kulturált étkezési
szokásokkal. Az ügyesebb gyermekeink, önállóan és ügyesen terítenek reggelente és maguk
után ösztönösen el is pakolnak. Többen maguktól jönnek segíteni az asztalok leszedésében,
középtálak kiürítésében és már egyszer-egyszer segítséggel próbálkoznak az asztalterítő
összehajtásával is. A mosdó használatánál, kézmosáskor, már inkább felügyeletet igényelnek,
mint segítséget. A WC használatánál és öltözködéskor szükségük van több segítségre, amit
már bátran mernek kérni a csoporton kívüli kollégáktól is.
Több gyermekünk érkezett úgy, hogy délután egyáltalán nem tették le szülei pihenni. A
következetes délutáni rituálés szokásainknak és az örömteli, ingergazdag tevékenységeknek
köszönhetően, mindegy gyermek gyorsan elalszik. Az ebédidőt rugalmasan igazítjuk,
bizonyos keretek között, a csoport aznapi éhségéhez, fáradságához. Van egy kislányunk, akit
a többieknél hamarabb le kell fektetni, mert ő ebéd közben elalszik az asztalnál.
Folyamatosan figyelemmel kisérem gyermekeink játéktevékenységének fejlődését, hogy a
számomra fontos adaptív-inkluzív nevelési formákat alkalmazni tudjam. Így folyamatosan
hozzájuk igazítom a csoport tevékenységek, foglalkozások kezdeményezését, szervezését.
Szükség esetén konzultálok a kollégákkal és a szakemberektől segítséget fogok kérni. De
azért remélem, hogy a segítségemmel, továbbra is ilyen okosan és ügyesen fogják venni a
kisebb-nagyobb akadályokat, és a kitűzött célok, programok meg tudnak valósulni.
Pedagógiai programunknak megfelelően terveztük a nevelési évet és a járványhelyzethez
igazodva bonyolítottuk a csoport programjait, a tevékenységeket. Továbbra is kiemelt
szerepet kapott az óvodánk saját arculatából adódóan, a környezetvédelemre nevelés, az
egészséges életmódra való neveléssel párhuzamosan. Az évkörhöz kapcsolódó jeles napok,
ünnepi szokások mellett, a zöld jeles napokat is kiemelten megtartottuk (Autómentes nap;
Állatok világnapja, A vizes élőhelyek világnapja; A Víz világnapja; A Föld napja; Madarak és
fák napja; Környezetvédelmi világnap). A betervezett, de elmaradt külsős programokat
(Madarász ovi; Lépten-nyomon; színház) igyekeztünk itt bent az óvodában, saját magunk
helyettesíteni, az ünnepségeket úgy megrendezni, hogy gyermekeink élvezzék. Tavasszal,
ahogy a vészhelyzeti előírások engedték, igyekeztünk a külsős programokat (Duna Múzeum)
bepótolni.
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A fogadó órákat a járványhelyzetnek megfelelően tartottuk meg, hogy pontos, időbeni
tájékoztatást tudjunk adni a kiscsoportosaink fejlődéséről, esetleges problémáiról.
Az évzárót június elején tartottuk, ahol a kis Macisok bemutatták az évközben szerzett
tudásukat A gomba alatt című mese eldramatizált játékkal. A szülők teljesen el voltak
bűvölve, hogy mennyire fegyelmezetten, magas színvonalon, önállóan szerepeltek
kiscsoportos létükre. Büszkén mondhatom annak ellenére, hogy több kiscsoportos is beszéd,
illetve szociális-magatartási problémákkal küzd, nagyon ügyesen vették az első óvodai
nevelési évet, sokat fejlődtek.

Cica csoport (középső csoport)
Csoportunkba 22 kisgyermek jár, jellemzően középső csoportos életkorú gyermekek. Három
gyermek még nem töltötte be 2021. szeptember 01-ig a 4. életévét. A 22 gyermekből kislány
14 fő és kisfiú 8 fő. A Halacska csoportból 3 gyermek (1 lány, 2 fiú) érkezett, másik
intézményből szintén 3 gyermek (2 lány, 1 fiú) jött, így lett 22 fő a csoport létszáma.
A csoportközösség alakulására nagy hatással volt az elmúlt nevelési év járványügyi
intézkedéseinek való megfelelés. A gyermekek körében jelenleg is magasabb a hiányzások
száma és az óvodai nevelésben való részvétel a tavalyi évben is hullámzó volt. A gyermekek
ennek ellenére szívesen jönnek óvodába, bár esetenként gyakoribb a reggeli elválás feletti
szomorúság.
A közösség újra szerveződését indokolta továbbá az a tény, hogy a 22 fő ¼ része (6 gyermek)
az őszi időszakban ismerkedett a társakkal és a velük foglalkozó felnőttekkel. Új barátságok
formálódtak, amit elősegített az a tény, hogy a Halacska csoportból érkező kicsinyekkel
bizonyos mértékben ismertük egymást (udvaron, csoport összevonások során történő
találkozások stb.).
A csoportba járó gyermekek lakóhelye többnyire közel esik egymáshoz, így előfordul, hogy
meglátogatják egymást, családi körben is együtt játszanak. Ennek nagyon örülünk, ezt a
körülményt igyekszünk a közösség alakulásának elősegítésére fordítani. Sajnos az új
gyermekek befogadását ez a körülmény nem tudja segíteni, néhányan csak itt az óvodában
találkoznak társaikkal.

93

Szeptember hónapban minősítő eljárás zajlott a csoportban, a kicsinyek ügyesek voltak, az
eljárás sikeresen lezajlott.
Játéktevékenység során ezért gyakran megfigyelhető volt a tartalmas, életkori és egyéni
fejlettségnek megfelelő tevékenység kialakulásának hiánya. Sok közvetlen irányítással
szervezett szabad játszásra volt szükség ahhoz, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, önfeledt és
tartalmas, fejlődésre lehetőséget nyújtó játéktevékenység alakuljon ki. A csoportba járó
gyermekek befogadók voltak új társaikkal, a legtöbb esetben azóta is szívesen játszanak
együtt, engedik a bekapcsolódást. Megfigyeltük, hogy azok a gyermekek is nyitottak új
társaik felé, akik tavaly még zártabb, 2-3 fős csoportban tevékenykedtek szívesen. Néhány
gyermek esetében időnként megfigyeltük, hogy játéktevékenységük nem minden esetben felel
meg elvárásainknak. Gyakran vált a tevékenység felületessé, kapkodóvá, gyakori volt a
játékból való kitekintés-kilépés és rövid idő alatt csökkent az érdeklődésük. Ilyen esetben új
eszközt kerestek, kiléptek a tevékenységből. Ez a folyamat az idő múlásával és közvetlen
segítségnyújtással fokozatosan megszűnt, a játéktevékenység egyre oldottabb, elmélyültebb és
az életkortól elvárhatóvá vált. Az addig használt eszközöket időnként felszólítás nélkül is
helyre teszik, de gyakran kell figyelmeztetni őket. Játék közben új társas kapcsolatok,
barátságok alakultak ki. Fejlődik személyiségük, készségeik, képességeik. Az év során
játékuk kiegyensúlyozottá vált, életkoruknak megfelelően alakult. Időnként figyelmeztetni
kell őket a hangoskodás szintjének csökkentésére, a már nem használt eszközök helyre
tételére és az esetleges nézeteltérések produktív, megbeszélésen alapuló feloldására, ebben
fokozott segítséget nyújtunk.
A felnőttek által kezdeményezett tevékenységekben közepes aktivitással vettek részt,
esetenként hosszabb ideig mély érdeklődéssel és együttműködéssel volt jellemezhető a
részvételük, de időnként figyelmük elterelődött, rövid, 8-10 perces tevékenységből is kiléptek.
Munkatársaimmal alkalmazkodtunk a gyermekek terhelhetőségi állapotához, ha annak láttuk
jelét, hogy figyelmük elkalandozik, akkor igyekeztünk a szervezett tevékenység megnyugtató
és

gyors

lezárását

megvalósítani.

Így

fokozatosan

és

folyamatosan

tágítottuk

terhelhetőségüket. Az elmúlt időszakban aktívan, figyelemmel vettek részt az irányított
tevékenységekben. Azon gyermekek, akik nehezebben terhelhetők az egyéni bánásmódnak és
a differenciált feladatkitűzéseknek köszönhetően a saját egyéni képességeikhez mérten
teljesíthettek, így biztosítva az egyéni fejlődés optimális feltételeit. Szívesen vesznek részt
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kézműves tevékenységben és örülnek, amikor élményszerző sétára megyünk. Nagyon szeretik
a szabad levegőn való kötetlen mozgást, kergetőznek, bújócskáznak egymással és velünk.
Szeretik a mesét, gyakran továbbra is kérik. Szívesen játszanak az életkoruknak megfelelő
szabályjátékot felnőtt vezetésével is és a felnőtt közvetett részvételével is (csak az instrukciók
elolvasása a felnőtt feladata) Időnként egyedül, de esetenként közösen kirakóznak, szívesen
vállalják a nehezebb, 100-120 darabos képek kirakását is. A szerepjáték alakulása hullámzó,
általában szívesen játszanak a babakonyhában, igénylik a felnőtt jelenlétét, figyelmét.
Segítségünkkel az együtt játszás szabályait betartják és nyugodtabb, tartalmasabb tevékenység
alakul ki. A szőnyegen nem csak a fiúk, hanem az utóbbi időben a kislányok is sokat
építenek, megfigyelhető a gyermeki együttműködés fejlődése. Nyár elejére keresik egymás
társaságát kifejezetten közös tevékenység céljából és szívesen játszanak együtt 4-5 fős
csoportokban is, a szerepeket és feladatokat először segítséggel, később egyre önállóbban
osztják el. A fiúk egyre gyakrabban játszanak építő-konstruáló játékot az asztalnál, szép
építményeket alkotnak. Tudomásul veszik azt, hogy más építményét nem piszkálhatják és a
legtöbben elfogadják az építmények szétszedését és játékba való visszatételét is, előtte
fényképfelvétel készül. Szívesen és kitartóan játszanak a kalózos játékkal, egyre gyakrabban a
kislányok is.
A kézműves tevékenységek tervezett fejlesztő tevékenységként is népszerűek, nem csak a
játékidőben a szabad játéktevékenység során. Játékidőben népszerű a színezés is, de gyakran a
rajzolás mellett a vágásos-ragasztásos képalkotás is megjelenik, szívesen festenek is. A
gyurmázás kissé háttérbe szorult, a jövőben gyakran kell számukra lisztgyurmát biztosítani,
így a mintázás is mindennapi tevékenységgé válhat. Az elkészült művek szépek, életkoruknak
és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelnek.
Szívesen énekelnek játékidőben a felnőtt kezdeményezésére, de a gyermekek általi éneklés
kezdeményezése még nem figyelhető meg. Dalos játékokat néhány gyakorlás során tudnak
játszani, ám figyelmük rövid ideig terhelhető. Ritmusérzékük az életkortól elvárható szinten
áll, néhányan biztonsággal emelik ki a ritmust mikrocsoportos formában, de biztonsággal az
egyenletes lüktetés megjelenítése figyelhető meg.
A mondókákat, verseket együtt gyakoroljuk, de kisebb csoportokban és (felnőtt segítséggel)
egyénileg is szívesen verselnek. Sokat és gyakran hallgatnak mesét, szívesen vesznek részt
dramatizálásban, szívesen bújnak jelmezbe, maskarába. Az évzáró műsor során három mese
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dramatizálását fűztük egy láncba, de a gyermekek létszáma miatt csak kettőt adtunk elő,
nagyon ügyesek voltak a gyermekek.
Érdeklik őket a környező világ tényei, folyamatai. A megfigyelések során figyelmesek (kicsit
rövid az aktív figyelem ideje) elemi következtetéseket kis segítséggel felismernek, ok-okozati
összefüggéseket értelmeznek. Általános ismeretanyaga és gondolkodási képessége néhány
gyermeknek kifejezetten fejlett. Érdeklik őket a matematikai vonatkozású játékok, szívesen
játszanak ilyet és –rövid ideig- ügyesek.
Mozgásos tevékenység során szeretik az ügyességi feladatokat, szívesen tevékenykednek
eszközökkel. Nagyon szeretik a futást és egyre jobban értik és szeretik az egyéni versengést.
Mindenki részt vesz a szervezett mozgásos tevékenységekben, nem húzódik ki senki.
Mozgásos tevékenység során is megfigyelhető az aktív terhelhetőség rövid ideje és a
fiatalabbak esetében a kitartás és az állóképesség alacsonyabb fejlettsége.
Az elmúlt időszakban két kisgyermek családjában születtek újszülöttek és két másik gyermek
esetében a kistestvér érkezése az őszi időszakra esik. Az ő esetükben fokozott figyelemre és
az egyéni bánásmód személyre szabott megvalósítására volt szükség, az együttműködés a
család és az óvoda között megfelelő volt.
Nyár elején egy kislány távozik csoportunkból – költözés miatt – és egy óvodapedagógus
munkatárs is elhagyja a közösséget, a gyermekek mind a társuk mind a felnőtt távozását
tudomásul vették, elköszöntek tőlük.

Halacska csoport (nagycsoport)
A tanévet 18 fővel kezdtük. Ebből 4 kisgyermek csatlakozott hozzánk, akik nem kezdték meg
az iskolát. Felmentést kaptak az Oktatási Hivataltól. Március végén csatlakozott még egy
kislány, aki már az előző évben is velünk volt, csak külföldön tartózkodtak eddig. Májustól
csatlakozott egy kislány. Így 20 fővel zártuk a tanévet. 12 lány, 8 fiú. Többségében 6 éves
korosztály. Egy kisfiú, aki már ősszel betöltötte a 7. életévét.
Az óvoda logopédusa elvégezte a gyermekek logopédiai szűrővizsgálatát. 13 gyermek
fejlesztését kezdte meg októbertől. A gyógypedagógus kolléga a szakvéleménnyel rendelkező,
fejlesztést igénylő 6 gyermek foglalkoztatását végezte.
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Az újonnan csatlakozó gyerekek befogadása zökkenőmentesen történt. Könnyen, vagy kis
segítséggel beilleszkedtek társaik közé. Baráti kapcsolatokat alakítottak.
Az általunk felkínált napi tevékenységekben aktívan, szívesen vesznek részt. Legkedvesebb
tevékenységeik az ábrázolás, a szerepjátékok, a konstrukciós játékok. Törekedtünk, hogy
minél több időt töltsenek szabad levegőn. A napi tervezéseinkben kiemelt figyelmet
fordítottunk a felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésekre, tehetséggondozásra.
18 gyermek kezdheti meg ősszel az iskolát. 2 gyermek kapott az Oktatási Hivataltól
felmentést.
Jelenléti szülői értekezletet, Őszi teadélután programunkat meg tudtuk tartani az udvaron.
Idősek világnapja alkalmából műsorral, ajándékkal kedveskedtünk a Gondozási Központ
lakóinak. A járványhelyzetre való tekintettel videó üzenetben továbbítottunk. Az egyes
gyerekek megfertőződése esetén, csoportunk többször került karanténba.
Részt vettünk a csoporttal a város által Barcsay iskolában szervezett Bon-Bon Matiné
előadásán. A második félévben tartandó szülői értekezlet témáiról is írásban értesítettük a
szülőket. Az iskolaérettségről részletes tájékoztatást kaptak, az iskolakezdéshez szükséges
tudnivalókról folyamatosan tájékoztattunk.
Lehetőséget biztosítottunk fogadó óra igénybevételére. A szakvéleménnyel rendelkező
gyermekek kötelező kontroll-vizsgálatához a szakember kollégákkal elindítottuk a
kérelmeket.
A második félévben a korlátozások feloldása után több programot tudtunk szervezni.
Januárban Utazó Planetárium keretében a gyerekek megismerkedhettek a Naprendszerrel a
körülöttünk lévő bolygókkal. Februárban farsangi mulatságot tartottunk. Részt vettünk a
városi Bánáti –Sverák művészetnevelési programon. Meglátogattuk a Czóbel és Kovács
Margit múzeumokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, festőművész és keramikus
közreműködésével alkotó foglalkozásokon vettünk részt. Március 15-i megemlékezést
tartottunk

csoportonként.

Március

végén

lehetőséget

biztosítottunk

a

leendő

kiscsoportosoknak csoportunkba való betekintésre. A Víz világnapja alkalmából az egész
óvoda meglátogatta az esztergomi Duna- múzeumot. Az óvodába meghívtunk külső
előadókat. Színházi előadást láthattak és felelevenítettük a húsvéti népszokásokat: tojásfestés,
locsolkodás. Anyák napján saját készítésű ajándékkal, verssel, dallal köszöntöttük az
anyukákat. A Gondozási Központban is köszöntöttük, az anyukákat, nagymamákat. Szintén
video üzenetet küldtünk az idősek védelmében. Májusban a Madarak és fák napja alkalmából
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a Gézengúz együttes zenés előadását láthattuk. Május végén gyereknapi délelőttöt
szerveztünk ugráló várral, versenyjátékokkal, fagyival. Június elején évzáróval egybekötött
ballagással zártuk le az évet.
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Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda
Az új Nevelési évben reményekkel telve kezdtük meg a gyermekek visszaszoktatását, illetve
az új óvodások befogadását. Az aktuális kormányrendeleteknek megfelelően zajlott a
befogadás, a szülők még maszkot használtak a csoportokon belül. Sajnos a Covid miatt
továbbra is nehéz helyzetbe kerültünk, október és november hónapban azonos időben kilenc
dolgozó volt táppénzen, akik két oltás után estek át a fertőzésen. A gyermekek ellátása nem
sérült, a szülők közül többen partnerek voltak abban, hogy gyermekeik délutáni pihenőjét
otthonaikban oldják meg.

2021/2022-es nevelési évben öt vegyes életkorú csoportban, év elején 119 gyermek óvodai
nevelését, majd az évközi változások miatt 123 gyermek nevelését biztosítottuk
tagóvodánkban.
Bárányka csoport 25 gyermek - 25 gyermek
Fülemüle csoport: 25 gyermek – 25 gyermek
Életfa csoport: 22 gyermek -24 gyermek
Búzavirág csoport:23 gyermek -25 gyermek
Levendula csoport:24 gyermek -24 gyermek

Közülük négy SNI-s gyermek, és kilenc BTMN -es gyermek, akiknek egyéni fejlesztése, a
szakértői véleményekben foglaltaknak megfelelően, speciális szakemberek segítségével
valósult meg. Közben az évközi változások, szakértői vélemények beérkezésével öt SNI-s
gyermekre, és tizenhárom BTMN-es gyermekre emelkedett a létszám, ebből ketten autista
spektrumzavarral diagnosztizált gyermek. Ezenkívül öt gyermek kapott egyéni fejlesztést a
Nevelési Tanácsadóban, és TSMT- tornát, valamint pszichoterápiát.
A gyermekeink logopédiai ellátását a PMPSZ logopédusa, Balogh Zita biztosította, aki
először az éves szűréseket oldotta meg, majd minden öt évesnél idősebb, beszédhibás
gyermekünk számára logopédiai fejlesztést nyújtott.
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Az SNI – s és BTMN-s gyermekeket óvodánkban Petrikné Fatér Gyöngyi fejlesztő- és
gyógypedagógus, Ujsághy Gyuláné Andi gyógypedagógus, logopédus, Prisznyák Ilona
konduktor, Borhidi Zsuzsa (februárig), illetve Pistyur Ildikó (áprilistól) szomatopedagógusok
látták el szakszerűen. Vass Marianna gyógypedagógus pedig a két autista óvodás
gyermekünkkel foglalkozott heti egy alkalommal. Lelkiismeretes, magas színvonalú
munkájuk számunkra nélkülözhetetlen, szakmai tanácsaikra, esetmegbeszéléseikre, mindig
számíthattunk az egész nevelési évben. A vírus elkerülése érdekében a jól bevált online
értekezéseket alkalmaztuk vegyesen a személyes megbeszélésekkel együtt.

A nevelésiév elején

szeptemberben

egy

személyi

változás

történt

nálunk,

új

pedagógusasszisztens állt munkába, Lambing Anita a Búzavirág és Levendula csoportban
látta el feladatait napi négy órában. Az utazó pedagógusasszisztens a Bárányka csoportban
egy autista kisfiú nevelésében vett részt.
Örömmel vettük tudomásul, és nagyon vártuk az új munkatársunkat, Romwalter Alikit,
aki a konyhai dajka feladatokat látja el, 2022. április 20-tól. Nagyon köszönjük ezt a
státuszt a Fenntartónak! Minden gyermek ellátásában jelentkezik a pozitívum, a plusz
munkaerő! Integrált tagintézményként fontos, hogy a csoportos dajkák több időt tudnak
a gyermekkel együtt lenni a saját csoportjaikban, és szerves részesei a pedagógiai
munkának.

A Nevelési év elején szeptemberben az új óvodások befogadása a megszokott szeretetteljes
légkörben, hagyományainkhoz híven, az egyéni igényekhez igazított „anyás beszoktatással”,
zajlott minden csoportunkban, ahol a szülők maszkot viseltek.
Az óvodánk személyi ellátottsága jelenleg megfelel a törvényi előírásoknak. Tíz
óvodapedagógus, két pedagógiaiasszisztens, öt dajka dolgozott tagintézményünkben május
31.-ig. 2022.április 20-tól pedig egy konyhai dajka státusszal bővült dolgozóink létszáma.
Egy autista gyermek mellé pedig a hozzá beosztott utazó pedagógusasszisztens segítette
nevelő munkánkat egész évben.
Az étkezés és a tisztítószer rendelését Nickmann-né Szabó Marianna intézi, aki nagyon
gondosan, lelkiismeretesen tesz eleget ennek a feladatának is.
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Az óvoda udvarának és a növények rendbentartásáért 1-2 VSZ Zrt. dolgozó felel (heti 23x4 órában). Sajnos ez a megoldás nem működőképes, mert részben kertészeti szaktudás
hiánya, részben kiadott munkafeladatok figyelmen kívül hagyása, illetve fegyelmezetlen
végrehajtása miatt nincs mérhető teljesítményük! Ezen túl tovább nehezítik az óvoda
dolgozóinak helyzetét, hiszen a sok gyerek mellett még rájuk külön figyelmet kell
fordítani. Nagy udvar felülettel rendelkezik a Tagóvoda (4589 négyzetméter), a szülők és
a Nevelőtestület is rendszeresen segít a rendbetételnél, növények gondozásánál,
ültetésnél. A feladatok ellátása egy teljes motivált nyolcórás munkaerőt igényelne,
szaktudással, megfelelő munkabírással! A növények ellátása, játékok karbantartása,
napi tisztasági feladatok, ágak összeszedése, homokozók felásása, csatorna tisztítása,
bejáratok akadálymentesítése, baleseti tényezők elhárítása napi szintű feladatot jelent.
Az óvodások biztonsága érdekében nem mindig van mód a lejelentett szakmunka
alapján a szerelő kivárására sem, fontos lenne átgondolni az ezzel járó kockázatokat!

Szakmai tudásukat az idei nevelési évben a következő tanfolyamokon fejlesztették a
munkatársak:
Diabmentor végzettséget szerzett: Vendl Attiláné, Spát Gabriella, Bódi Tünde, Nickmanné
Szabó Marianna.
Alapszintű elsősegély és kiterjesztett alapszintű újraélesztés elméletet tanult Farkasné
Tomasek Bernadett és Vendl Attiláné.
Ordódi Csilla dajka, önerőből sikeres pedagógusasszisztens vizsgát tett.
„Így tedd rá” Népi játék, néptánc módszertani képzésen vett részt: Horváth Adrienn, Farkasné
Tomasek Bernadett, Nagy-Béres Noémi, Vendl Attiláné, Dr. Csépányi Péter Albertné.
NOE Martonvásár „Harmóniában a természettel, Isten teremtett világával” című Teréz napi
képzésen velünk volt: Kosznovszki Józsefné, Pallanekné Péter Katalin, Ladányi Tiborné,
Vendl Attiláné, Dr Csépányi Péter Albertné, Bódi Tünde, Horváth Adrienn, Várnagyné
Farsang Katalin, Farkasné Tomasek Bernadett, Nagy-Béres Noémi, Spát Gabriella, Sáfár
Pálné.
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NOE Verőce Népi gyermekjátékok személyiségfejlesztő hatása című képzésen elvégezte:
Kosznovszki Józsefné, Pallanekné Péter Katalin, Ladányi Tiborné, Vendl Attiláné, Dr.
Csépányi Péter Albertné, Bódi Tünde, Horváth Adrienn, Várnagyné Farsang Katalin,
Farkasné Tomasek Bernadett, Nagy-Béres Noémi, Spát Gabriella, Sáfár Pálné.
Saját szervezésű kommunikációs személyi tréningen nevelőtestületünk minden tagja jelen volt
tagóvodánkban.
Vezetői és Intézményi tanfelügyelet időpont áthelyezés történt a következő nevelési évre.
Farkasné Tomasek Bernadett Ped. II. minősülését is őszre helyezték át.
Ped. II. minősülésre jelentkezett: Horváth Adrienn, és Sáfár Pálné.

Munkaközösségek:
Néphagyományéltető munkaközösség: Az őszi NOE találkozókon minden jelenlegi,
valamint két nyugdíjas tagunk is részt tudott venni Martonvásáron.
Az áprilisi Verőcei országos NOE-konferencián, már nyomtatott formában is jelen volt az új
SZÓNÉK kiadvány: Szájról szájra, kézről kézre IV. könyv, melyben hét játékfűzést a
Bimbó úti Tagóvoda Nevelőtestületével közösen, öt játékfűzést a mi nevelőtestületünk
óvodapedagógusai készítettek, valamint három játékfűzést egyénileg, két csoportunk
óvodapedagógusai írtak. Nagy öröm ért minket, munkatársunk Várnagyné Farsang
Katalin Barsi Ernő emlékéremre való felterjesztését elfogadta a NOE tagság! A
PROURBE díjas SZÓNÉK munkaközösség hagyományt éltető munkájában kezdetektől fogva
aktívan részt veszünk, továbbképzéseken rendszeresen tartunk népi játékbemutatókat a
résztvevőknek. A Szentendrei Néprajzi Múzeum által szervezett kredites továbbképzésnek
vagyunk az egyik gyakorlati bemutató óvodája. Az idei nevelési évben egy alkalommal
tudtuk fogadni a továbbképzés hallgatóit egy módszertani bemutatóval.

A városi Kompetencia Munkaközösség vezetője közvetlen munkatársunk: Várnagyné
Farsang

Katalin.

Csoportos

óvodapedagógusaink

folyamatosan

részt

vesznek

a

munkaközösség munkájában, s beépítik mindennapjaikba az ott látott, tanult ötleteket. Az idei
nevelési évben sem tudtunk a járvány miatt még minden személyes városi találkozást
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megtartani, de belső hospitálások keretében több lehetőségünk adódott egymásnak
módszertani ötleteket átadni. Vendl Attiláné, Szilvi alapos felkészültséggel, lelkiismeretesen
képviseli nevelőtestületünket a Tehetséggondozó Munkaközösségben.

Létrehoztuk a „Szépet álmodtam” Alkotóműhelyünket, melyet a járvány miatt eddig egy
alkalommal tudtunk megvalósítani. Meghívott művészünk Hoppka Károly festőművész volt,
aki vörösbegy képeket festetett a gyerekekkel. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk a
Tagóvoda folyosóján, a gyerekek és a szülők nagy örömére.

Környezet Munkaközösség: tagja Várnagyné Farsang Katalin, adja át nekünk a találkozókon
látott új módszereket, ötleteket.

Évek óta része a néphagyományt éltető nevelőmunkánknak az öt csoportot megmozgató,
óvoda szintű programok, játékok összeállítása és megvalósítása. Közös játékaink komplex
foglalkozások, amelyek magukba foglalják az óvodai nevelés összes tevékenységi területét. A
közös játékokban a gyerekek megfigyelik a felnőttek munkáját, viselkedését, ami követendő
mintát jelent számukra, így fejlődik erkölcsi érzékük, viselkedéskultúrájuk. A járvány miatt a
nevelési év elején nem tudtunk óvoda szintű közös programokban részt venni, az összes jeles
napot csoportonként ünnepeltük meg. A farsangi „Téltemető játékot” már közösen, az
udvaron játszhattuk el a szülőknek, és végre együtt táncolhattunk a Farsangi Táncházi
mulatságban!
Óvodásaink ebben az évben is örömmel, cselekvően vettek részt az életkoruknak megfelelő,
változatos tevékenységekben. A játékok során széleskörű ismeretekhez jutottak, mérhetően
fejlődtek készségeik, képességeik. A téli időszakban a járvány miatt újból az önállósodás volt
kiemelkedő helyen, a gyermekek szüleik nélkül öltöztek az átadás után. Október, és november
hónapban hét dolgozó esett át a Covidos fertőzésen egymás után, ezért négy csoportot is zárni
kellett a karantén miatt. A dolgozók mindegyike két oltás után lett beteg. A szülők közül is
többen betegek voltak ebben a nevelési évben, szerencsére az oltások a betegség enyhébb
lefolyását biztosították majdnem minden esetben.
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Ősszel a hagyományos szüret helyett, külön-külön a gyerekekkel csoportosan oldottuk meg a
szőlőszemezést, darálást, préselést, madárijesztő készítést, igazi szőlővel, eszközökkel. A
gyerekek csoportjaikban megkóstolták a finom édes mustot, és büszkén mesélték, hogy ki,
milyen munkafeladatban vett részt. A szülők délután az udvaron megnézhették a „Szüreti
játékfűzésünket” az eszközökből mutatóban hagytunk egyet-egyet, berendezve a teret
szőlőspincének, valamint zárásként, megtartottuk a szokásos táncházat, ahol örültünk az
együtt töltött időnek!

Adventi készülődésünk ismét, a szülőkkel közös munkadélután nélkül zajlott, mivel a
rendeletek értelmében a szülők nem jöhettek be az épületbe. Így sajnos elmaradt az adventi
koszorúk kötése, vására. A csoportokban az adventi időszak minden napja kiemelten a
szeretetről, összetartozásról, jó cselekedetekről, apró meglepetésekről szólt. Sok mesével,
dallal, játékkal, közös ajándékkészítéssel tevékenykedtettük a gyerekeket. A szokásos
mézeskalácssütést a gyerekek örömére megcsináltuk, és a szülőket a szabadban előadott
pásztor és betlehemi játékfűzések után ajándékoztuk meg vele.
Miklós püspök legendáját ismerve, minden csoport izgatottan várta a találkozást. Pucolták a
kiscsizmákat az óvodások, kiraktuk a párkányra, egyszer csak az udvarról integetett be
hozzájuk a Mikulás, és a meglepetések is bekerültek a csizmákba, cipőkbe. Érkezéséig a
Mikulás kesztyűje című mesét játszottuk el bábokkal a gyerekeknek a csoportokban.
Szokásunkhoz híven, Luca napján felelevenítettük az ehhez a naphoz fűződő népszokásokat a
csoportokban búzát ültettünk, és „kotyoltunk”.
Decemberi pásztorjátékunkat az Evangélikus templomnál mutattuk be a nagycsoportosokkal
Advent második szombat délutánján, a „Menjünk mi is Betlehembe” városi programkereten
belül.
A csoportok pedig külső szabadtéri helyszíneken szereztek örömet a szülőknek az eljátszott
pásztorjátékokkal, betlehemi játékkal.
Óvodánkban az Adventhez tartozik a segítségnyújtás, az örömszerzés, az idei nevelési évben
is a városunkban működő Családsegítőn keresztül juttattuk el egy óvodás korú kislány, és egy
kisfiú ajándékát, melyet a Szülői Munkaközösség adományozott.
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Vízkeresztkor a három király járás népszokásait elevenítettük fel a városi Adventi ünnepkör
méltó lezárásaként a csoportokkal együtt a néphagyományéltető tagóvodákkal.

A farsangot, ebben a nevelési évben is két napra terveztük. Az óvoda udvarán játszottuk el a
gyerekekkel hagyományos „Téltemető” farsangi játékunkat, a szülőkkel együtt űzve el a telet.
Hétfőn óvodásaink jelmezekbe öltöztek a csoportokban, majd hagyományosan meglepetés
játékokkal, mesedramatizálásokkal, tánctanítással kedveskedtek az óvó nénik a gyerekeknek.

Gergely járás szokását elevenítették fel a kicsiknek a Barcsay Általános iskolások az
udvaron, a már iskolás volt óvodásaink. Büszkén hívogatták óvodás társaikat iskolába, és
örömmel gyűjtötték kosaraikba az adományokat, kolbászt, szalonnát, tojást, piros almát, cipót.

Március 15-e alkalmából újból meghívhattuk volt óvodásunkat az édesapjával együtt, aki
hagyományőrző lovashuszár, és ketten tartottak az óvodásainknak egy bemutatót. A gyerekek
nagy örömmel nézték a gyönyörű huszáregyenruhába öltözött lovasokat, az igazi kardokat,
lovakat, zászlót. A fiúk büszkén húzták ki magukat papírcsákójukban, utánozva a tisztelgést,
papírkardjaikkal. A lányok pedig szintén saját készítésű pártáikban, keszkenőikkel integettek
a vitézeknek.

„Állati jó bemutató” mindkét részét láthattuk, ősszel a kisállatokkal, és tavasszal a
madarakkal. Gyermekekhez közel hozza a program a kevésbé kedves állatokat is, melyek
környezetünk lakói (egér, patkány, menyét, görény, sikló, béka stb.)

Az óvodai Nyílt napokon sok érdeklődő érkezett hozzánk, volt, aki mind a három napon
visszatért gyermekével együtt, hogy biztosan tudjon választani, minden csoportban több időt
töltött. A szülők nyitottak voltak, sokat kérdeztek, jólesett nekik a bátorítás, valamint
megtapasztalták, hogy óvodásaink örömmel vesznek részt a tevékenységekben, játékokban.
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Az óvodai beiratkozás ismét személyesen történt, így ismerjük a gyerekeket, családokat,
akik a mi óvodánkat választották. A felvétel után megtartottuk az új szülők számára szülői
értekezletünket, ahol a fontosabb témákról beszélgettünk a szülőkkel. Az utóbbi években
hangsúlyos lett a szobatisztaságra nevelésről beszélni, tapasztalataink alapján kevésbé
tudatosan készülnek a szülők az óvodára ebben a tekintetben is.

A Fülemüle csoport egyik szülője pályázati úton nyert tagóvodánk alapítványának egy
használt, működő laptopot, egy új számítógép billentyűzetet, és egy új monitort.

Az OTP Bank Önkéntes Programja, az OTP HELYI ÉRTÉK keretében pályázati úton
nyert nekünk udvari játékok karbantartásához kültéri festéket, és két gyermekkerti
asztalt négy paddal. Önként vállalta az OTP Bank és Humanitás Szociális Alapítvány,
hogy a játékok közül párat kezelnek, festenek, melyből ötöt is fel tudtak újítani
májusban az évzárók előtt.

Anyák napját évtizedek óta úgy ünnepeljük, hogy ezen a napon együtt kirándulunk az
édesanyákkal, s közösen játszunk, énekelünk, mondókázunk a kicsikkel, majd átadják a féltve
őrzött saját maguk készítette alkotásokat. Az idei nevelési évben minden csoport ezt a szép
szokást újból meg tudta tartani, több csoport a Szentendrei Néprajzi Múzeumot választotta
helyszínnek.

Gyereknapon végre három év után a Kolompos Együttes koncertjét élvezhettük, a „Pünkösdi
királykisasszony” című táncba hívogató előadásán!

A fentieken kívül, a csoportokban az évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó játékokat
játszottak, sok kézműves tevékenységben vehettek részt a gyerekek, illetve ezek egy részét
láthatták az érdeklődő szülők is. Az évzárókat pedig minden csoport újból zavartalanul
rendhagyó formában tudta megtartani a gyerekek, és szülők nagy örömére.
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Néptáncos foglalkozásokat november közepétől tudtuk beindítani a járvány miatt. Viszont
utána májusig zavartalanul táncolhattak a gyerekek májusig.
Bon-bon Matiné hangversenyei egy kivétellel, és a városi „Mesemozgató” program szintén
elmaradt a járvány miatt.

A tűzoltó bemutató nagyon jól sikerült, a gyerekek élvezik az autó felszerelésével való
ismerkedést, a gyerekméretű kis tűzoltózubbonyokba öltözést, a puzzle, tömlős, buborékot
fújó játékokat. Fontos a felnőtteknek is feleleveníteni a poroltó használatát, hogyan kell
kihúzni a biztosítékot a használathoz, hogy éles helyzetben ne essen senki pánikba.

A Bánáti Sverák Program nagy örömünkre az idén megvalósult, lelkesen festettek,
készítették az agyag képeiket a gyerekek. A Kovács Margit Múzeumban közelebb került
hozzájuk a gyönyörű alkotásokon keresztül a kerámia, a múzeumban illő helyes viselkedési
szabályok. Sajnos ősszel a Ferenczy Múzeum látogatásáról a járvány miatt maradtunk le.

„Medencéhez szoktató” program lehetőségét nagyon köszönjük a V8 uszodának, és a
Fenntartónak! Nagycsoportos óvodásaink tíz alkalommal vettek részt a programon
belül, ahol a vízhez szoktatás volt az elsődleges cél, hogy kisiskolásként könnyebben
tudjanak majd úszni tanulni.

Madarász Ovis programot végig sikerült megtartani, mert a szabad tér ezt biztosította
nekünk, az interaktív foglalkozásokat is jól lehetett szükség szerint az udvaron szervezni.

A környezet, a természet szeretetére, tiszteletére nevelés is fontos része munkánknak:
-

Gondoskodunk az udvarunkat látogató, itt élő madarainkról.

-

Gyógynövényes kiskertet ápolunk.

-

Szülők segítségével kicseréltük a homokozók körüli elkorhadt gyepszegőket kőre,
kigyomláltuk az anyukákkal a virágos részeket. Az apukák pedig sövényt nyírtak.
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„Életfa Gyermekeinkért” Alapítványunk a szülők támogatásának köszönhetően jelenleg is
működik, szeretnénk egy udvari játékot vásárolni, melyre gyűjtenünk kell. Legalább két év
adományára lesz szükség a megvalósuláshoz. Az idén egy alkotóműhely foglalkozást
fedeztünk belőle.

Karbantartás: A zárás alatt a karbantartási tervnek megfelelően tisztasági festést:
konyhában, mellékhelységekben, gyerekmosdókban, folyosókon végeznek tagóvodánkban.
Két csoport: Levendula és Fülemüle parketta csiszolása, lakkozása is tervben van, valamint a
tornaterem lambéria csiszolása és lakkozása. A konténer csoport tetőszigetelését viharkár
miatt javítani kellett. A Levendula és Búzavirág csoportokat összekötő folyosón az ajtók előtti
lábazat, és járólapcsere javítása is folyamatban. Homokcserét tervezett még a VSZZRT.
A nagyudvar részen egy veszélyesnek ítélt juharfa kivágása, kettőnek pedig szárazág
eltávolítása megtörtént.
A többi karbantartási feladatra jelenleg nem lesz lehetőség a tagóvodában.

Beruházás: saját erőforrás hiányában, a gyermekek biztonsága érdekében szükséges az
épület router bővítése, mert nem működik megbízhatóan a telefon, és a számítógép!
A konténer csoportot öt évre tervezték, jelenleg a tizenegyedik nevelési évet letöltve sem
történt meg a szigetelés, mely a beázások elkerülését, az energiatakarékosságot
biztosítaná, beázás során elektromos hibák léphetnek fel, melyek balesetet okozhatnak!
Szükséges az udvari szerszámtároló is, mert a veszélyes szerszámok, benzin egy térbe
vannak zárva a gyerekek homokozó játékaival, a rollerekkel, biciklikkel.

A többi karbantartási feladat, és beruházási terv sajnos nem valósulhatott meg ezidáig!

Bölcsődei látogatás, új gyerekek fogadása: Végre újra találkoztunk a kisdedóvókkal a
Covid után, akik személyesen mutatták be az új leendő óvodásainkat, láttuk mennyire
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ügyesek, és milyen szépen fejlődnek a kicsik az intézményben, vagy kinek van még
bátorításra, megerősítésre szüksége, hogy szobatisztává váljon a nyáron.

Hálásak vagyunk, hogy egész évben számíthattak gyermekeink a logopédiai és fejlesztő
gyógypedagógiai ellátásra, és minden fejlesztésre váró gyermek részt vehetett a
foglalkozásokon! Köszönjük szépen!

Összegezve, a nevelési év első felében a járvány miatt még nem tudtunk szabadon, változatos
egész tagóvodát érintő programokat megszervezni, de a saját csoportokon belül igazi
minőségi munka zajlott. Gyermekeink nevelésében népi kultúrkincsünk bő tárházából
válogattuk, a meséket, mondókákat, dalokat, kézműves tevékenységeket. Szakmai tovább
fejlődésünk érdekében jól hasznosítottuk a belső hospitálásokat, szituációk elemzéseit.
Mindannyian legjobb tudásunk szerint neveltük gyermekeinket, támogattuk a szülőket a
nehézségek mellett is. Az őszi lezárás alatt óvodásaink újból szülők nélküli öltözködést
gyakorolták az átadás- átvétel alatt, ami segítette önállósodásukat.
Tavasszal a járvány lecsendesedésével, több közös óvodai rendezvényt tudtunk tartani, amire
nagy szüksége volt már minden gyermeknek, felnőttnek, hiszen együtt jó átélni a pillanatot, és
mesélni, beszélni az élményekről egymásnak.
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Vasvári Pál úti Tagóvoda
1. Jogszerűség
Intézményünk a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület által hozott rendeleteknek,
határozatoknak és az intézményi alapdokumentumoknak megfelelően, jogszerűen működik.
Munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett.
Üzemorvosi vizsgálaton minden kolléga megjelent.
Óvodánkban kiemelt nevelési terület a mozgás, az egészséges-, környezettudatos életmódra
nevelés. Gazdag tevékenység és programlehetőségek felkínálása, szervezése során valósítjuk
meg a gyerekek differenciált testi, lelki, szellemi fejlesztését.
Összegzés:
A tagóvoda a törvényi előírásoknak, vonatkozó rendeleteknek és határozatoknak megfelelően,
az intézmény programja szerint működött a 2021/2022 nevelési évben.
2. Az intézmény környezete, partnerek
Óvodánk tető azbeszt mentesítése 2021 nyarán kezdődött, és októberben került átadásra. A
felújítás során több helyen beáztunk, a mennyezeti javításokat a kivitelező elvégezte. Az
óvoda helyiségeinek festését a szülőkkel közösen, a dolgozók végezték. Csoport szobáink, és
minden szoba esztétikus, visszafogott színeket kapott, mely könnyebben dekorálható,
egységes, harmonikus képet mutat.
A gyermekmosdók részleges felújítása 2022 nyarára tervezett.
2022 júniusában megtörtént az udvari „színek” deszkáinak lefestése, ezt 4 közösségi
szolgálatot töltő középiskolás gyermekkel közösen valósítottuk meg.
Májusban kaptuk meg az udvar fáiról a vizsgálatot, mely tartalmazza a javaslatokat a beteg
fák kivágására. Ennek továbbítása a vezetőség felé a nevelési év végén fog megtörténni.
Udvari játékaink folyamatos karbantartást igényeltek/ igényelnek az évben.
Partnereinkkel jó a kapcsolat, a szülők sokat segítenek, aktívan részt vettek az óvoda
felújítás utáni munkálataiban, év közben is számíthatunk rájuk. A járványügyi helyzet nem
tette lehetővé a közös programokat, de a jövőben igyekszünk ezeket pótolni. A tavaszi
enyhítések hatására lehetőség nyílt a tervezett programok megvalósítására (Anyák napja,
évzáró, nyílt napok).
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A bölcsőde tavasszal ismét lehetővé tette, hogy leendő óvodásainkat a kollégák megismerjék,
sok hasznos információt kaptak a gyermekekről.
Idén új logopédus dolgozik intézményünkben a PMPSz alkalmazottjaként, akinek a
munkájával nagyon meg vagyunk elégedve.
Az SNI és BTMN gyermekek fejlesztését segítő szakemberekkel jó kapcsolat jellemzi
óvodánkat. A kölcsönös segítségnyújtás és partneri viszony jellemző.
A Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal szoros a kapcsolatunk, idén több család volt,
akinek közösen igyekeztünk segíteni, egy esetben az óvoda gyermekvédelmi felelősét is
bevonva tartottunk közös megbeszélést.
2022 nyarán 4 középiskolából jöttek diákok a „Közösségi szolgálat” teljesítésére.
Az ÁNTSz a COVID fertőzés esetén és karantén idején sok segítséget adott, telefonos vagy email megkeresésünkre mindig gyorsan és hatékonyan reagáltak.
Összegzés:
Az intézményi felújítási munkák nagy része megtörtént, a gyermekmosdók felújítása a nyáron
fog megvalósulni.
Az év eleji nehézségek után októbertől újra az óvodánkban folytathattuk a nevelőmunkát. A
kicsik beszoktatása, a nagyobbak visszafogadása a helyzet ellenére gördülékenyen történt
meg. Köszönjük a segítséget, amit a Hold utcai és Egres úti tagóvodától kaptunk, hogy
szeptemberben fogadni tudták gyermekeinket, munkatársainkat.
A pandémiás időszakot kollégáink jól kezelték, dajkáink fokozott figyelmet fordítottak a
fertőtlenítésre. Partnereinkkel jó és hatékony kapcsolatot tartottunk fent a gyermekek testi,
lelki, szellemi és szociális fejlődése és helyzete érdekében.
3. Anyagi feltételek
Fenntartónk a Szentendre Város Önkormányzata. Az ellátáshoz szükséges törvény által előírt
eszközök ( 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet) biztosítva voltak.
A napi fertőtlenítéshez szükséges eszközökkel az óvoda el volt látva.
A tisztítószerre költhető keretet az inflációt követve megemelték, így a takarításhoz szükséges
vegyszerek továbbra is a megfelelő mennyiségben álltak a rendelkezésre.
A csoportszobai kiegészítőket, a tevékenységekhez kapcsolódó pluszokat a szülők, illetve az
alapítvány támogatja. Igyekszünk figyelni a pályázatokat, hogy tárgyi eszközeinket bővíteni
tudjuk, különféle programokra tudjuk vinni a gyermekeket.
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A Generáli pályázaton 2 gyermek rollert és 2 futóbiciklit nyertünk, mely kinti játékként a
mozgásfejlődést segítik.
A Gyurmavilág pályázaton 2*10 kg gyurmát nyert a Süni csoport, mely kiszállítása a
nevelési év végén várható.
Karácsonyi játékvásárlásunkat az adventi vásáron szerzett bevételből egészítettük ki.
Kollégáink kézműves alkotásai és a gyerekekkel készített apró díszek voltak a portékáink.
Összegzés:
A zökkenőmentes működés biztosított volt az idei nevelési évben. Meglévő forrásainkat
igyekeztünk észszerűen kihasználni, és kiegészíteni egyéb lehetőségekkel (Alapítvány, szülői
támogatás, pályázatok, stb.).
4. Személyi feltételek
A 2021/22 nevelési éven tagóvodánkban minden alkalmazotti helyet betöltöttek. A nyugdíjba
vonult óvodapedagógus helyére az Izbégi óvodából áthelyezéssel jött kolléga, aki a mókus
csoportban homogén kiscsoporttal kezdhette meg a munkát.
Az év elején egy új pedagógiai asszisztenssel bővült csapatunk, aki 6 órában segíti a nyuszi
csoport munkáját és kiemelt figyelmet biztosít az SNI gyermek felé. Távozó dajkánk helyére
is új dadus került, akinek munkájával meg vagyunk elégedve, a kollektíva minden új
kollégáját befogadta, megszerette.
Augusztusban távozik tőlünk egyik óvodapedagógusunk, akik elköltöznek Szentendréről, az ő
helye még nyitott, az álláspályázat meg van hirdetve.
A nyár végén csatlakozik hozzánk új dajkánk, aki a konyhai feladatokat fogja végezni.

VASVÁRI ÓVODA

2021. okt.

2022. aug.

Óvodapedagógus

10 fő

9 fő

Ped. asszisztens

2 fő

2 fő

Dajka

5 fő

6 fő

1 kolléga adta be jelentkezését a minősítő eljárásra. Portfólióját megírta, feltöltötte. Tervezett
időpontja: 2022. október 06.
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Óvodai férőhely: 125 fő ( max.150 fő)
CSOPORT

Létszám 05.31.

Cica csoport

17 fő

Halacska csoport

16 fő

1 fő

Nyuszi csoport

16 fő

1 fő

Mókus csoport

18 fő

Süni csoport

20 fő

SNI

1 fő

Összegzés:
Minden csoportban biztosított volt az idei nevelési évben a 2 óvodapedagógus és 1 dajka.
Nevelőmunkánkat segítette egy 8 órában és egy 6 órában alkalmazott pedagógiai asszisztens.
A nyár folyamán – az Önkormányzat által biztosított státusz- betöltésre kerül a konyhai dajka
állás. Egy óvodapedagógusunk álláshelye nyitott, várjuk a jelentkezőt.
5. Szervezeti- vezetői jellemzők
Óvodavezetői, helyettesi, tagóvoda vezetői szinten nem történt változás.
Az óvodavezető, Hajnal Szilvia kinevezése júniusban lejárt, az intézmény vezetői pályázatát
pozitívan bírálták, így további 5 évre megkapta a kinevezést.
6. Helyi program megvalósulása
Tagóvodánk programjában az életkori sajátosságokhoz igazodó mozgás, egészségnevelés, a
környezet megismerésére nevelés, a differenciált személyiségfejlesztés gondozása kap kiemelt
szerepet. Minden csoport kiemelten kezeli ezeket a területeket s a csoport fejlettségi
szintjének, a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vételével tervezi feladatait.
Az idei évtől hangsúlyozni szeretnénk a mozgásfejlesztést, ezért a mindennapos mozgás
mellett bevezetjük a délutáni, szabadon választott mozgásos tevékenységeket ( zenés
gimnasztika, labdás játék). Munkatervünkben tervezett több programot a járványhelyzet miatt
nem lehetett megvalósítani, illetve a tehetséggondozó műhelyeink, délutáni mozgásos
tevékenységeinket nem lehetett minden alkalommal megtartani.
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Júniusban részesei lehettünk a nemzetközi „Peace run” mozgalomnak, hiszen Szentendrei
állomásként

óvodánk

adott

otthont

a

futóknak.

https://www.peacerun.org/hu/news/2022/0616/4255/

Tárgyi feltételek:
A szeptemberi eszközbeszerzési pénzből a legszükségesebb dolgokat sikerült megvásárolni,
pótolni. Keressük a lehetőségeket, hogy forrásainkat bővítsük, ezáltal tárgyi eszközeinket
gazdagítsuk.
Törekszünk az állagmegóvásra, meglévő játékeszközeink, bútoraink tekintetében.
2021 októberében került átadásra az óvoda új tető borítása, így egy egészségesebb
környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket. A munkálatok befejeztével szükségessé vált a
mennyezeti beázások javítása, melyet a kivitelező vállalt, illetve megtörtént az óvoda
helyiségeinek tisztasági festése. Ezt az intézmény dolgozói szülői segítséggel valósították
meg.
A karbantartási munkák folyamatosak, a mindennapi gördülékeny munkavégzéshez
szükségesek.
A gyermekmosdók (4) részleges felújítására ígéretet kaptunk, melyet a nyár folyamán fognak
elvégezni.
Udvari játékaink gyakran mennek tönkre, pár éven belül szükséges lesz cseréjük.
Játékeszközeinket pályázatok útján, illetve az óvodához kapcsolódó alapítványon keresztül
színesítjük, pótoljuk.
Összegzés:
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, az egészségnevelésre és a környezetünk
megismerésére. A koronavírus miatt kialakult helyzet ellenére ennek pedagógiai szinten
maradéktalanul eleget tudtunk tenni. A járványhelyzet ugyan nem tette lehetővé, hogy az
általunk tervezett programok 100%-t megvalósítsuk, de lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk
minél több és színesebb programot biztosítani a gyermekeknek, az év II. felében újra
hívhattunk előadókat, szervezhettük a programokat.
Az idei évtől bevezetésre került labdás játék és zenés gimnasztika eredményeit és tanúságait
levontuk, a tapasztalatokból kiindulva tervezzük a következő évet. A tehetséggondozó
műhelyek sem a terv szerint valósultak meg, hiszen nem lehetett összevonni csoportokat,
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illetve sokszor kerültek karanténba csoportok. A kevés alkalom ellenére eredményesnek
mondható a műhely munka, a májusban megtartott nyílt nap is ezt igazolja.
Hosszas előkészület után sikerült megvalósítani az azbeszt mentesítést, melynek minden
kolléga, gyermek és szülő örült. Egy egészségesebb, biztonságosabb környezetben
fogadhatjuk óvodásainkat, a helyiségek tisztasági festése megtörtént.
Udvari játékaink folyamatos karbantartást igényelnek, elhasználódnak.
A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 2. melléklete alapján a a szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
A szűkös anyagi források határt szabnak az elképzeléseknek, fejlesztéseknek, de törekszünk
az észszerű, hatékony felhasználásra, keressük a plusz forrásokat.
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Óvoda Központ:
Személyi feltételek
Az intézmény gyermekközösségének a profilja a 2021-2022-es nevelési évben:
A csoport neve

Korcsoport

Gyermeklétszám
év elején
év végén

Méhecske csoport
vegyes csoport (3-7 év)

25 fő

25fő

vegyes csoport (3-7 év)

23 fő

23 fő

48 fő

48 fő

Kisvakond csoport

Ebből sajátos nevelési igényű 3 gyermek.
Magatartási nehézséggel küzdő 2 gyermek.
Tanulási nehézséggel küzd 2 gyermek
A Tanköteles gyermekek:
-

Méhecske csoportból tankteles:11 fő (iskolába megy 10 gyermek)

-

Kisvakond csoportban tanköteles: 9 fő (iskolába megy 8 gyermek)

Óvodánk nevelőközössége, személyi feltételek: Az Óvoda Központban 5 pedagógus, 2
dajka, valamint örömünkre 2022. 04. 01-től 1 fő konyhás dajka (Kertész Emőke) 8 órában
dolgozik. Pedagógiaiasszisztensünk Szikszóné Laponyi Krisztina 2021. februártól- már 6
órában segíti a munkánkat. Intézményünkben a személyi feltételek 100%-ban megoldottak,
minden hely betöltött. Az SNI-s (3 gyerek) és a BTMN-s (4 gyerek) gyerekek fejlesztését
Markó Etelka látja el. A logopédiai méréseket (3 és 5 éves gyerekek esetében), óvodai
fejlesztéseket Ujsághy Gyuláné (Andrea) logopédus szakember végezi óvodánkban. Sajnos a
nevelési év szeptemberétől továbbra is fennálló COVID 19 járványhelyzet miatt, a
vizsgálatok és az óvodai fejlesztések nehézséget jelentettek mindannyiunk számára.
A 2019-től elindult óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás (amely segítség a
gyerekeknek, családoknak és a pedagógusoknak), az év elején online, telefonon működött,
majd a második félévtől az saját környezetünkben is. Óvodánkban nem volt olyan gyermek,
család, akinek az ilyen jellegű megsegítés, támogatás indokolt lett volna.
A karbantartói munkálatokat a VSZ Zrt. munkatársa Mészáros Gyula látja el (minden
második nap). Mindent elvégez, ami szükséges, de nyugdíjasként sajnos már egyre
nehezebben, lassabban tudja a feladatát ellátni.
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Tárgyi, környezeti feltételek
A csoportszobáink szépek, esztétikusak, kiemelt feladatunknak tekintjük az állagmegóvást,
folyamatosan törekszünk a meglévő tárgyi eszközeink karbantartására és fejlesztésére.
A (2019. márciustól) folyamatosan fennálló Covid 19 járványhelyzet miatt augusztustól
továbbra is a szükséges volt az előírt tárgyi eszközök biztosítása, amelyek a napi fertőtlenítést
segítették: mint pl. kézfertőtlenítők, felületfertőtlenítők, textilfertőtlenítők, szappanok,
mosószerek, papírtörlők, hőmérsékletmérők, maszkok, kesztyűk. Ezek mindegyike biztosítva
volt a fenntartó és az Operatív törzs részéről, csupán a dolgozók teherbírását, munkájának
átszervezését, fegyelmezett, rendelkezéseknek megfelelő feladataikat kellett rugalmasan
szervezni.
Hétszínvirág Alapítványunkat idén is a támogatták a szülők, adójuk 1%-val. Az Óvoda
egyéni arculatának megfelelően, a gyermekek részére tudtunk pótolni szükséges új
berendezéseket, felszereléseket, egyéb tárgyakat és eszközöket:
-

Óvodánk, a „Kincses Kultúróvoda 2021” elnyert díjának átadójára, valamint
további ünnepek, kulturális események fellépéseihez szükséges eszközök
biztosítása (méteráru, papírírószer termékek)

-

A szükséges,- fenntartó szerv által juttatott összegen felül – berendezések,
felszerelések, egyéb tárgyak és eszközök biztosítása (homokozó takaró ponyva,
játék és egyéb kerti eszközök tárolására alkalmas udvari tárolóház, boltíves
kapu/rózsafuttató, kültéri festékek)

-

A gyermekek részére a tehetséggondozáshoz, felzárkóztatáshoz, prevencióhoz,
óvodai ballagáshoz szükséges tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása
(foglalkoztató füzetek, színezők, ballagó tarisznyák, - ballagó ajándékok)

-

A nevelés, oktatás magas színvonalú szakami ellátásához, mesterprogramunk
megvalósításához szükséges eszközök biztosítása (textilia, textilfesték)

A tevékenységek során elért célcsoportok: 3-7 éves gyermekek (50 fő), családok,
dolgozók
Támogatások: A SZÜLŐK ismét sokat segítettek, hiszen az őszi és tavaszi időszakban
virágokat, virágföldet, díszköveket, kavicsot, fenyőmulcsot hoztak, a novemberi Márton napi
programunkhoz faragott tököt. A fűszeres kertünkbe fűszernövényeket, palántákat. A
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méhecske csoportba autós szőnyeget, udvari járgányokat, a Kisvakond csoportnak
műfenyőket, égősorokat, karácsonyi díszeket, udvari asztalokat ajándékoztak.

A helyi programunk megvalósulása
Az „Epochális nevelési programot a művészet eszközeivel” valósítottuk meg. A játékra
építve alakítottuk ki a komplex tevékenységeket, kiemelve ezen belül a matematikai és
környezeti nevelési tartalmakat. A kulturális, művészeti értékek átadását helyi művészek
közreműködésével, kulturális intézmények látogatásával, a népi kultúra és tehetségműhelyünk
anyagának átadásával segítettük. A Mesterprogram kiemelt része volt nevelési évünknek,
melynek kialakítása a sokoldalú művészeti lehetőségek megismerésére épült/épül.
„Alkossunk a művészet eszközeivel”- Mesterprogram. Pedagógiai programunk kiemelt
része, melyben a negyedéves projekthetek a művészeti nevelésre épülnek! Alkalmazott
módszereinkkel a képzelet és a fantázia mellett, a sokoldalú képességek és készségek
fejlődését célunk elősegíteni. Az 5 évet átfogó program, 2020. 01.01-től került bevezetésre
Óvodánkban.
1.

A 2020-as év időszakának kiemelt egysége: A színek játéka volt.

2.

A 2021-es év időszakának kiemelt egysége: Népünk Művészete.

A

„Népünk

Művészete”

program

feladatterveit

óvodai

környezetünkben

tudtuk

szeptemberben elkezdeni, a továbbra is fennálló Covid-19 járványhelyzet miatt. A „batikolás”
művészeti technika megismerését, a hozzá kapcsolt 2 hetes epochába megtervezett fejlesztő
tevékenységekkel valósítottuk meg. A munkafolyamat során a rész-egész megláttatása, a
lenyomatok megtapasztaltatása, az ismeretek bővítése mellett fontos célunk volt a közös
együttműködés, a figyelem, a tolerancia, az örömteli élményforrás átadása. Csomózással,
villás tekeréssel, a pedagógusok előzetesen megismert technikáinak átadásával készítettük a
karácsonyi ajándéknak szánt textiliákat. A gyönyörű párnahuzatokat örömmel adták át a
gyerekek. Az elmaradt feladatterveket a nevelési év során igyekeztünk pótolni, ellátogattunk a
Szakrális Szövőműhelybe (Szentendre)- a textillel varázsoljunk őszt programra, illetve a
Skanzen

Szabadtéri

Múzeumba

(Szentendre)-

Mindennapi

kenyerünk

múzeumpedagógiai programjára.
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3.

A 2022-es év időszakának kiemelt egysége: Az ehető színesség további innovációs

tevékenységei a szeptemberi időszaktól folytatódnak (Egészséghét, Marcipán Múzeum, stb..)
és december végéig tartanak.
Intézményünkben négy munkaközösség működik, mely lehetőséget ad a kollégáknak szakmai
fejlődésük bővítéséhez. Óvodánk pedagógusai a Kompetencia munkaközösség és a
Tehetséggondozó Műhelyeket látogatják. Sajnos az elmúlt időszakban jellemzően online
valósultak meg a műhelymunkák, de a tavaszi időszak tehetséggondozó program keretében a
Természettudományi Múzeumba is sikerült ellátogatni.
A Mesterprogramunkban megvalósításra váró és megvalósított tevékenységek kialakításakor
fontos szempont volt számunkra a hagyományok ápolása, művészeti alkotások létrehozása, a
művészeti nevelést közvetítő programok és kulturális intézmények értékközvetítő átadása. Az
elkészített (negyedévekre tervezett) program, - bővítésre került, amikor a „Kincses
Kultúróvoda 2021” pályázatot készítettem.
Óriási elismerés volt számunkra és egyfajta visszaigazolás is, hogy innovációs
mesterprogramunk kulturális értékeket közvetít és jelent,- amellyel elnyertük a „KINCSES
KULTÚRÓVODA 2021” címet! Óvodánk a pályázaton nyert pénzösszegből (1 500 000
Ft), nagyon sok betervezett programot tudott eddig megvalósítani. Lehetőségünk volt olyan új
eszközök beszerzésére is, amelyek gazdagították tehetségműhelyünk eszköztárát, a
mesterprogramra épült programunk eredményes megvalósítását (népi gyermekruhák,
szakkönyvek, hangosítási- zenei kellékek). A díjátadó 2021. 11. 17-én, Szentendrén került
megrendezésre Vitályos Eszter Európai Unios Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkár és
Fekete Péter Kultúráért Felelős Államtitkár közreműködésével, óvodásaink műsorának
megkoronázásával.
Tehetséggondozó műhelyünk
Óvodánk nevelési programjában a tehetségígéretes gyerekek fejlesztése is kiemelt
fontossággal bír. A Zenei tehetséggondozás, a tehetségígéretes gyerekek fejlesztését, nevelési
időben 2 hetente szervezett műhelymunka keretében végzi Tankó Piroska. Ez a
tevékenységforma óvodánkban igen eredményes. Az óvodához jól kapcsolható művészeti
nevelés lehetőséget biztosított a díjátadó műsorának összeállításához, a gyerekek által ismert
dalokkal, játékfűzésekkel. Izgalmas kihívás volt ez mindenki számára, a műsorban
kiemelkedhettek a tehetségígéretes gyermekek is. - A Műhelymunka kitűzött célja, hogy a
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tehetségprogram

által

a

tehetségcsírák

képességei

kibontakozhassanak,

tovább

fejlődhessenek. Célunk eredményes megvalósítása a nevelési év során további kiemelkedő
eredményeket mutatott (fellépés: az évzárón, a ballagáson, az Altiszti Akadémián).

„Őszi időszakban...”
Már a nevelési év kezdetekor szükséges volt bizonyos rendelkezéseket meghoznunk, a
gyermekek, a magunk, a családok, családtagjaink egészségének biztonsága érdekében. A
Covid-19 járványhelyzet sajnos még jelen volt mindennapjainkban, szükségesek voltak
bizonyos rendelkezések. Fontos volt a szokás, a szabályrend kialakítása, kiemelten kezeltük
az erkölcsi, érzelmi nevelés fontosságát. A szülők kezdetben csak maszkban jöhettek be az
épületbe, az új óvodásokkal is így történtek a beszoktatások. A gyerekek óvoda előtti
megismerése, a családok látogatása nem valósulhatott meg, első találkozás az óvodában volt.
Szülői értekezlet megtartása 2021.09.09-én, megfelelő távolságtartással, az udvaron került
megrendezésre,

amelyre

meghívtuk

Markó

Etelka

pszichológus,

gyógypedagógus

kolléganőnket, aki a gyermekek óvodakezdéshez, a 3 éves kor érettségét, elvárásait elmondta,
segítve ismereteivel, tanácsaival a szülőket.
Madarász ovi: nagyon örültünk, hogy a program megvalósulhatott, ami továbbra is segíti a
gyerekek ismeretinek bővítését. Lotár 2021. 09.14-én a környezetünkben élő madarakról
mesélt sok érdekes és hasznos dolgot.
„Bogárháton” elnevezésű interaktív környezetismereti programon ismerhettük meg a „szüret
bogarait”. Az érdekes előadást makettek, élő rovarok, valamint külföldről hozott igazi
rovarkülönlegességek tették élvezetessé a gyerekek számára.
Ismerkedési délutánt szerveztünk a családok örömére. Jó volt ismét együtt lenni,
beszélgetni, ismerkedni, mint régen! Mindenki jól érezte magát a Duna parton, ahol a
gyerekek fára másztak, dombról gurultak és boldogan futkároztak.
A „Tűzoltó program” során óvodánkba érkezett tűzoltó szakemberek meséltek a tűz
veszélyeiről, munkájukról, a gyerekek szintjének megfelelő óvó-védő dolgokról.
Művészeti programunk komplex tevékenységtartalmai által a gyerekek a papírszövéssel
ismerkedhettek meg, ami a fonallal történő szövés alapja. A technika megértése, gyakorlása, a

120

közben hallott mondókák, dalok, versikék és mesék segítették az érdeklődés felkeltését, az
ismeretek bővítését, megalapozását, a látogatást jelentő „Szakrális Szövőműhelybe”.
Bon Bon Matiné komolyzenei előadássorozat sajnos csak 1 alkalommal volt megtartva az
idei évben: „Az Árgyélus kismadár” című mesefeldolgozás nyújtott óriási élményt
mindannyiunk számára. A zene és a homokrajz összekapcsolása nagyon érdekes és innovatív
volt.
„Márton napi „mulatságot, - táncházat a családokkal együtt az udvaron rendeztük meg. A
Toppantó Táncegyüttes húzta a talpalávalót. A gyerekek Szent Mártonról szóló műsora, a
zenekar és a közös táncház nagyon jó hangulatot teremtett. Végezetül minden gyermek
kedvencével, a lámpás felvonulással és záró énekléssel vettünk búcsút a családoktól.
November 3-tól ismét be kellett vezetnünk az érvényes járványügyi szabályokat, a szülők
belépését megtiltva. A szülők ismételt „kizárása” óvodánk falain kívülre, elzárta őket a
rendszeres napi kommunikációtól, a gyerekmunkák figyelemmel kísérésétől, stb.. A közösen
kialakított online csoportban tudtuk folyamatosan kommunikálni a fontos dolgokat és a
szükséges információkat továbbítani.
A „KINCSES KULTÚRÓVODA 2021” díjátadóra sajnos nem jöhettek szülők, a Covid- 19
miatti rendelkezések nem tették lehetővé. A gyerekek sikeres műsorát a szentendrei TV
rögzítette, amit mindenki számára elérhetővé tettünk. Még nagyon sokáig örömteli emlékeket
fog felidézni!
A Covid -19 járvány miatt egyre több óvoda, óvodai csoport került november végén
karanténba. Óvodánkban a Kisvakon csoport került 2-3 napra karanténba, a Méhecske csoport
egyszersem. Az óvodai Dolgozók beoltottsága 100%-os volt, mindenki odafigyelt magára,
másokra.
A karácsonyi ünnepség és a farsangi mulatozás a gyerekekkel, változó létszámok mellett
került megrendezésre. A meghitt, ünnepélyes hangulat minden óvodás számára megnyugvást,
kiegyensúlyozott szeretettel teli légkört jelentett. Meséinkkel, közös beszélgetéseinkkel,
tevékenységeink tartalmaival a szeretetet, az egymás iránti odafigyelést igyekeztünk
kihangsúlyozni.
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„A Tél kincsei...”
A Mikulást az udvaron fogadta az óvoda apraja, nagyja. Egy kedves Katona hozzátartozó
vállalta örömmel, hogy a gyerekek kedvére tesz és ellátogat hozzánk két puttony ajándékkal.
Segítettünk egy beteg kislánynak „Jankának” műanyag kupakok gyűjtésével gyógyászati
segédeszközt nyerni, amivel járása fejlődni tudna. Rendkívüli összefogással érkeztek zsák
számra kupakok, mindenki gondolt Rá, próbált segíteni! Úgy gondolom, hogy jó érzés volt ez
a kezdeményezés!
„Téltemetéssel” igyekeztünk elűzni a telet, a betegséget, a sok- sok rosszat, amit ez az
időszak hozott sokaknak. Átértékelődött mindannyiunkban, hogy jobban kell vigyáznunk,
többet kell kezet mosnunk, oda kell figyelnünk magunkra és másokra is!
A tanköteles gyerekek szüleit informáltuk a szükséges (3. éve megváltozott jogszabályi
rendelkezés) eljárásról.

A 20 fő tanköteles gyermekből 1 gy.-t küldtünk nevelési

tanácsadóba,- akinek éretlenségét Szakvéleménye is tartalmazza, valamint + 1 gy.
Szakvéleménye már előzetesen javasolta az óvodában maradást. – ennek megfelelően 18 gy.
megy idén iskolába.

„Tavaszi ébredésben…”
Megemlékeztünk a „Nőnapról”, a kislányokat 1 szál virággal köszöntötték a fiúk. Nemzeti
ünnepünkre megemlékezve „Március 15.”-re öltöttünk ünneplőt és vonultunk, játszottunk
katonás játékokat, énekeltünk és verseltünk. A Takács lányok apukája katonaként segítette e
jeles ünnepünkre való megemlékezést.
Színházi élményt óvodánkban idén először a Majorka Színtársulat- „A király nyulai” c.
előadása adott. Az interaktív bábelőadás minden gyermeket magával ragadott. A
kiscsoportosok ekkor találkoztak először óvodai, illetve jellemzően színházi programmal.
Ezután elvittük óvodásainkat a Budapest Bábszínházba, ahol az igazi színházi élmény és
hangulat átélése mellett megnézhettük Boribon és Annipanni c előadást! Az érzelmek,
élmények és a művészeti értékek további átadását a Kevély Táncegyüttes tette lehetővé! Az
Evangélikus óvoda meghívására udvarukon élhettük át a néphagyományt (Szent György nap)
mesébe illesztett előadását. A népi kultúra, a néptánc, a népi öltözet együtt ragadta magával a
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gyerekeket és szereztek nekik örömteli napot. Az Anyák napi megemlékezés a csoportok
egyéni ünneplését jelentette (Méhecske csoport anyukás kirándulással, a Kisvakond csoport
óvodai meghitt ünnepléssel). A sikeres Évzárót és Ballagást követően a két csoport
nagycsoportosai meghívást kaptak a Szentendrei Altiszti Akadémiára, ahol fellépésükkel
tették színesebbé az évente megrendezett Kistérségi Dalos-Verses- Sportos Találkozót! Népi
játékfűzésük, az előadáson való szereplésük óriási élményt jelentett az óvoda és a honvédség
számára. A tavaszi időszak során a Népi Iparművészeti Múzeumba látogattunk el
nagycsoportos óvodásainkkal, ahol a „Lop, lép, repül” c. múzeumpedagógiai foglalkozáson
karkötőket sodortak gyapjúból, valamint rész vehettek a népi hagyományokat közvetítő
játékos tárlatvezetésen. Sok ismerettel és érdekes játékokkal gazdagodtak. Élményeiket
továbbadták kisebb társaiknak, szüleiknek, akik visszajelezték a program sikerét,
eredményességét.
A Gyermeknapot, a Budapesti Mesemúzeumban töltöttük! A „Mesehősök hét próbája” c.
múzeumpedagógiai játékokon a gyerekek mesebeli utazásokban vettek részt, 7 próba, feladat
teljesítésével jutottak egyre közelebb a célhoz. Minden gyermek lelkes és motivált volt,
gazdag erkölcsi, érzelmi töltéssel érkeztünk vissza az oviba.
Mesterprogramunk idei célkitűzése volt a Szentendrei Szabadtéri Múzeum programja,
amelyet örömünkre sikerült megszervezni. Nagy és középső csoportos óvodásainkkal a
„Mindennapi kenyerünk” – múzeumpedagógiai programot vettünk részt. A program új
élményeket és ismereteket adott a gyerekeknek, hiszen megtapasztalhatták, hogy milyen
tésztát dagasztani, kovászt készíteni, cipót formázni, kemencében megsütni. Nagyon élvezték,
a boldogság sugárzott az arcukon. Meséltünk nekik a régi időkről, amikor a gyerekek, szüleik
így éltek, ezeket a dolgokat végezték. Egy nagypapa meghívására a régi idők iskolapadjába is
beülhettek, megismerve az akkori iskolát. A kicsik is ellátogattak, de ők csak kirándultak a
Skanzen tájegységeiben.
Mesterprogramunk kapcsán együttműködést kötöttünk a Pest Megyei Könyvtárral, amely a
kulturális értékközvetésen kívül, számos innovatív programmal segíti a gyerekek sokoldalú
személyiségfejlődését, a kulturális értéket befogadó nevelést. Író- olvasó találkozón nagy és
középső csoportos óvodásaink találkozhattak és beszélgethettek Dávid Ádám „Arti begurul”
mesekönyv írójával és a könyv illusztrátorával. Részleteket is hallgathattak, ismerhettek meg
a gyermekkönyvből. A könyvtár szolgáltatását megismerhették, a későbbiekben szüleiket is
inspirálva a kulturális értékközvetítés intézménye felé.
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A Bánáti Sverák művészeti érzékenyítő programban, idén is a nagycsoportos óvodásaink
vettek részt (20fő). A múzeumpedagógiai programban keretein belül Csillag Edinával a
Fereczi Múzeumban múzeumpedagógiai játékokat, képzőművészeti alkotásokat ismerhettek
meg a gyerekek, majd Lehoczki Krisztinával közös festés valósult meg az óvodában.
Hídépítő logopédiai játékok: heti rendszerességgel játsszuk csoportjainkban. Óvodánk a
beszédnehézséggel rendelkező gyerekeket integrálja, ami szükségessé teszi ennek
alkalmazását, illetve egyre több esetben szükséges a beszéd megindítása végett is játszani.
Nagyon sok gy. beszédnehézséggel bírt, nehezen volt érthető beszédük. A Méhecske
csoportban van egy szájpadhasadékos kisfiú, akinek további területeken is lehet
fogyatékossági érintettsége. Fejlődésének elősegítése érdekében javasoltuk a Református
óvoda speciális csoportjának fejlesztő programját. Jelenleg várjuk a Pedagógiai Szakszolgálat
visszaigazoló Szakvéleményét.
Ovi- Zsaru program: örültünk, hogy a programhoz ebben az évben is sikerült
kapcsolódnunk, pályázati munkák által. A rendőrségi programmal hívtuk fel a gyerekek
figyelmét, a biztonságos közlekedésre, a segítségnyújtásra, kérésre! Pályázati munkákat
készítettünk egyénileg „Így közlekedtek Ti!” címmel. Örömünkre a Méhecske csoportban
Marci gyönyörű alkotása II. helyzetet kapott, mely elismeréseképpen egy doboz LEGÓ-t
hozott egy rendőrhölgy Neki az óvodába! Nagyon büszkék voltunk Rá!
Nyílt nap, Óvodai beiratkozás, Bölcsődei látogatás
Nagy öröm volt számunkra megismerkedni az érdeklődő családokkal, gyermekeikkel
személyesen is. A bölcsődei látogatás nagyon eredményes volt, hiszen a közvetlen találkozás
és a gondozónők információja segítette az új ovisok megismerését.
A gyermeki fejlődés nyomon követése
Tagóvodánkban végzett mérések, melyeket most az első aktív félévben követtünk, és mértünk
(„A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követése”- lapon). A gyermekek fejlődését,
önmagához mérten értékeljük, mérlegeljük. A gyermekek fejlődésének nyomon követési lapja
alapján mérés-értékelés diagramot készítünk. Az összesített mérési eredmények alapján,
kimutatható a korcsoportok fejlődési rátája. Jól látható mindez a társas kapcsolatok, az
együttműködés területén, az érzelmek, motiváció, a megkülönböztetés és számfogalom, a
figyelem és a feladattartás területein. Megfigyelhető a testséma, ismeret, téri irányok, a
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kifejezőkészség, az összefüggő beszéd, valamint a nagymozgások és (az ábrázolás a
mindennapi életében) a finommozgás fejlődését meghatározva. Jellemzően az átlagos és az
átlag fölötti területekben mutatkozott emelkedés. Vannak tehetséges, átlag fölötti
képességekkel rendelkező gyerekek.

Ellenőrzések a tagóvodában
Tagóvodánkban tagóvodavezetőként minden évben végzek ellenőrzést, csoportlátogatást.
Nevelési év elején, félévkor és év végén átnézem a csoportnaplókat, a tervezést és az
anyaggyűjtést, a fejődési naplókat és a mulasztási naplókat is ellenőrzöm. Az
óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiaiasszisztens, konyhás dajka munkáját, tevékenységét
megfigyelem, napi szinten kontrolálom. A pedagógusok online munkáját is figyelemmel
kísértem. Szükség esetén segítséget nyújtok, felhívva a figyelmet a precíz színvonalas
munkavégzésre, kommunikációra.
Az óvodapedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, a pedagógusok önértékelése ebben
az nev. évben a mozgásra orientálódott. Kiemelten ezt a tevékenységet kértem, ugyanis a
gyerekek mozgásának fejlesztését szeretném a pedagógusok szakmai tudásával megismerni.
Őszi továbbképzést is szervezek e területhez kapcsolódva, ugyanis indokoltnak látom, hogy
pedagógusként felismerjük az akt. mozgás problémát és kompetenciánknak megfelelően
segíteni is tudjuk azt.
Időpont

Pedagógus neve

2022.03.07.

Hegyesné Milán Krisztina

2022. 03.04.

Tankó Piroska

2022. 02.28.

Hodoli Tünde

Tevékenység
Mozgás
Művészeti program
Mozgás
Tehettséggondozó, Művészeti program
Mozgás
Művészeti program

Minősítésre jelentkezett:
-

Tankó Piroska - óvodapedagógus

Önképzés, továbbképzés, pályázatok, belső tudásmegosztás
-

Diabéteszmentor tanfolyamon Szikszóné Laponyi Krisztina ped. asszisztens vett részt.

-

Elsősegélynyújtó tanfolyamon Hegyesné Milán Krisztina óvodapedagógus és
Csikós Erika dajka vettek részt

-

„Így tedd rá!” továbbképzésen Tankó Piroska óvodapedagógus vett részt.
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-

Pedagógus kollégák a Pedagógus Expó rendezvényén gazdagodtak további
ismeretekkel

-

Hagyományok Háza- népi kultúrát közvetítő továbbképzésen Tankó Piroska vett részt.

Pedagógus napon, a szakmai munkák elismeréseképpen miden kolléga méltatása mellett
kiemelésre került Tankó Piroska és Szikszóné Laponyi Krisztina kolléganő.
Panaszkezelési Szabályzatunk: Kiemelt figyelemmel voltunk ebben az évben is a szülők
felé, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően eljárva. Nem került sor a szülők által is
igénybe vehető panaszkezelésre.
Kisvakond csoport:
A 2021-22 nevelési évben a csoport létszáma 23 fő volt. Ebből: kiscsoportos korú 9, középsős
korú 5 nagycsoportos korú 9 gyermek. A tanköteles gyermekekből szeptemberben 8 fő kezdi
meg az általános iskolát. Egy gyermek a szakértői bizottság véleménye alapján még óvodában
marad.
A már csoportunkba járó SNI és BTMN státuszú gyermekeken kívül 2 gyermeket küldtünk a
szakszolgálathoz komplex vizsgálatra, illetve a kontrollköteles gyermekek felülvizsgálatára.
A nevelési év az új gyermekek befogadásával kezdődött. A csoportba érkező új gyermekek
vagy bölcsődébe, vagy másik óvodába jártak, ezért a közösségi életbe való be befogadásuk
zökkenőmentes volt. 2 kisgyermek volt köztük, akinek a szobatisztaság kialakulása komoly
nehézségeket okozott, mely a mai napig sem oldódott meg. A szülőkkel és az
óvodapszichológussal közösen keressük a probléma megoldásának lehetséges módját.
Tapasztalatunk, hogy a kiscsoportos korú gyermekek fejlettségi szintje nem éri el az
életkoruktól elvárható érettséget.
A nevelési évben többször tartottunk fogadóórát, melyet a szülők, illetve mi is
kezdeményeztünk. Ezeket a fogadóórákat fontosnak és eredményesnek tartjuk.
Az idei nevelési évet is a Covid 19 járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések nehezítették.
Ennek következtében a gyermekeknek tervezett programokat és a családokkal közös
programok nagy részét nem tudtuk megvalósítani.
A korlátozások előtti őszi időszakban megvalósult programjaink az ismerkedési délután, a
Madarászovi, a Bogárháton program, a Bonbon Matiné 1 alkalommal a gyermekek örömére

126

megvalósultak, melyeket sikeres programként értékelünk. A Kincses Kultúróvoda 2021.
pályázat díjátadó ünnepségén a nagycsoportos gyermekek nagy sikert arattak fellépésükkel.
Az ország több pontjáról érkezett óvodapedagógusoktól szakmai elismerő szavakat és
kaptunk.
A téli időszakra tervezett programjaink közül a családokkal közös események elmaradtak. Az
óvoda hagyományainak megfelelően a Mikulásvárás, a Karácsonyi készülődés, a Farsang és a
Babazsúr a korlátozásoknak megfelelően csoportszinten sikeresen valósultak meg.
A tavasz kezdetével a járványügyi szabályok enyhültek, így nyitottabbá váltak a
programjaink. Már nem csak óvodán belüli zárt közösségben valósíthattuk meg a tervezett
programokat, hanem részt vehettünk színházi előadásokon is. Így eljutottunk az Állami
Bábszínházba, a Majorka színház és a Kevély táncegyüttes előadásaira is.
-

Az óvoda hagyományainak megfelelően a Nemzeti ünnepet is külső helyszínen
tarthattuk meg, illetve katona vendéget is fogadhattunk ez alkalomból.

-

Áprilisban a leendő óvodások szülei nyílt napon vehettek részt az óvodánkban.

-

Májusban és júniusban több óvodán kívüli élménnyel örvendeztettük meg a
gyermekeket.

-

Jártunk a Mesemúzeumban,

-

a Népi Iparművészeti múzeumban,

-

a Skanzenban, illetve

-

könyvtárlátogatáson is részt vettünk.

Tavasszal 2 családi program valósult meg. Az édesanyákat köszöntöttük egyéni köszöntő
keretében, illetve nevelési év lezárásaként az évzáró ünnepséget, és iskolába készülő
gyermekek búcsúztatását idén ismét az egész csoporttal sikeresen valósítottuk meg.
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Egres úti Tagóvoda:

1.Humán erőforrás bemutatása
A 2021-22-es nevelési évet minden csoport munkaerő deficittel kezdte. A dajkákkal már
akkor is gondunk volt, mivel év kezdésre sem sikerült olyan munkatársakat találni, akik
szerettek volna dolgozni és az elhivatottság szikrája látszott volna rajtuk. Év közben
számtalan dajkai változás, csere történt, sajnos már a nevükre sem emlékszem. A valósághoz
az is hozzátartozik, hogy óvodánk extrém nagy négyzetméterekkel „megáldott”, 600 nm
alapterületet kell a dajkáknak takarítani, így sokszor hangoztatták, ők nem takarítónőnek
jöttek ide, hanem csoportos dajkának. Amiben, lássuk be, igazuk is volt.
Jelenleg 8/5 óvodapedagógus, 4 pedagógiai asszisztens, 1 félállású pedagógiai asszisztens, 4/1
csoportos dajka és egy korlátozott képességű konyhás dajka erősíti kollektívánkat.
Karbantartónk, Berci bácsi állandó segítségem, nagyon sokat tesz óvodánk szebbé,
gondozottabbá tételében.
Süni csoport: Furák V Erzsébet mellett Siklósiné Bartha Barbara kezdte az évet, mint
óvodapedagógus, majd januárban elment fejlesztőpedagógusnak egy budapesti óvodába, itt a
délutános Fövényi Endréné pedagógiai asszisztens lett. Dajka, akivel nagyon elégedettek
vagyunk, Ács Zoltánné.
Katica csoport: Nagyné Földi Anett és Fekete Miklósné nyugdíjas kolléga együtt kezdték az
évet, de januártól visszajött hozzánk dolgozni Rácz Imola, aki korábban is az Egresen
dolgozott. Borbély Lia pedagógiai asszisztens, aki nagy segítségünkre van. Egész évben több
dajka váltotta egymást, a „szerencsét próbálók Mekkája lettünk”. Jelenleg nincs dajka.
Méhecske csoport: Eőry Brigitta óvodapedagógus mellett Horváth Ildikó pedagógiai
asszisztens dolgozott, egészen június 15-ig, nem kívánta hosszabbítani szerződését. Ebben a
csoportban jelenleg nincs dajka. Elképesztően sok munka hárult egész évben Brigire.
Maci csoport: Horváthné Varjú Éva óvodapedagógus és Szabó Gáborné pedagógiai
asszisztens vitte a csoportot, dajkájuk Zemlényi Istvánné volt, aki május közepe óta táppénzen
van.
Mi megpróbáltuk „ túlélni” ezt a nevelési évet munkaerő tekintetében.
Mégis, sokszor erőn felül, minőségileg, szakmailag kiváló tanévet zártunk. Köszönhető ez, a
meglévő kiváló kollégáimnak.

128

Csoportjaink létszáma folyamatosan változott, év végére a következőképpen alakult:
Csoport

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka/ Asszisztens

Katica

27

Nagyné Földi Anett

Borbély Lia

Rácz Imola
Süni

25

Furák V Erzsébet

Fövényi Endréné
Ács Zoltánné

Méhecske

25

Eöry Brigitta

Maci

25

Horváthné Varjú Éva

Horváth Ildikó

Szabó Gáborné
Zemlényi Istvánné
Konyhás dajka: Zeglin Zita Tilda
A pedagógiai munkát segítő szakembereink óvodánkban:
Markó Etelka, esetmegbeszélésekre jött hozzánk. Fatér Gyöngyi, heti 2x fejlesztette az SNI
gyerekeket, új logopédusunk, Lisznyai Beáta, szintén heti 2x foglalkozott a gyerekekkel,
Prisznyák Ilona konduktor, heti 1x fejlesztette a látás és mozgássérült kislányunkat.
2.Statisztikai adatok az Egres úti tagóvoda vonatkozásában
SNI gyermekek száma: 3
BTM gyerekek száma: 0
Tanköteles gyermekek száma: 42
Megkezdi az iskolát:26

3. Csoportok

Katica csoport
26 kisgyerekkel kezdtük az évet és új kollégával. Fekete Miklósné nyugdíjas
óvodapedagógussal, Borbély Lia 4 órás pedagógiai asszisztens már második éve van velünk.
Januártól egy testvér gyermek jött hozzánk, így 27-en lettünk. Kis közösségünk hamar
összeszokott, megkedveltük egymást, segítettünk egymásnak.
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Süni csoport
25 gyermek. Furák V Erzsébet és Siklósiné Bartha Barbara óvodapedagógus kezdték együtt,
majd Barbi távozása után Fövényi Zsuzsa pedagógiai asszisztens lett Zsóka kollégája.
Hozzájuk januárban csatlakozott Ács Zoltánné dajka, aki nagyon jól beilleszkedett és nagyon
hasznos tagja kollektívánknak.
Méhecske csoport
25 gyermek. Eőry Brigitta, mint állandó délelőttös óvónő, erőn felül teljesített, tekintve, hogy
párja, Horváth Ildikó pedagógiai asszisztens sokat volt betegállományban, dajka pedig egykét hétig dolgozott csak náluk. Jelenleg sincs. Így minden munka, szervezés az óvónőre
hárult.
Maci csoport
25 gyermek. Horváthné Varjú Éva óvodapedagógus mellett, Szabó Gáborné pedagógiai
asszisztens dolgozik. Az összhangjuk kiváló, szépen segítik egymást. Zemlényi Istvánné
dajka egészen májusig aktívan dolgozott a csoportban, majd májusban betegállományba ment.
4.Betervezett/ megvalósult tárgyi eszközök ebben az évben
Betervezett szükséges eszközök:
 4 db homokozó takaró- megvalósult
 1 db mikrohullámú sütő- hoztam otthonról egyet
5.Karbantartási munkálatok:
 Balesetveszélyes utcafronton murvás rész betonozása, lépcső kialakítása (2018-as
betervezés)- nem
 Épület korrodálódás felülvizsgálata, javítása (2018-as betervezés)- nem
 Udvari futópálya gumiszőnyegének javítása (2019-es betervezés)- nem
 Parketta szegélyek cseréje minden teremben- nem
 A tornateremnél lévő wc átfolyásának javítása, mellyel megakadályozható, hogy
nagyobb esőzéseknél a fekália elöntse az óvodai folyosó és tornaterem egy részétnem
 homokozó oldalának javítása, mert, ha így marad szétesik- megvalósult
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Az Egres úti tagóvodában, nem történt,- semmilyen betervezett,- karbantartási munka.
Viszont sok olyan munkálat volt év közben, ami nem volt tervezve, de szerencsére sikerült
időben elhárítani a problémát.
( Wc dugulások, tartály folyás, mosdókagyló letört a falról, a tornateremben parketta szegély
csere egy szakaszon, mosogatógép javítás, mosógép javítás, stb)
6. Alapítványi hírek
Ebben az évben, az alapítványi 1%-ból kicsit helyre zökkent alapítványunk számlaegyenlege,
de nagy beruházásokhoz ez is kevés, így ebből nem tudtunk beruházást, vásárlást indítani.
7. Nevelő munka, továbbképzések
Furák V Erzsébet és Horváthné Varjú Éva sikeres Ped II minősítő vizsgát tett, kimagasló
százalékos teljesítménnyel. Szabó Gáborné továbbra is főiskolai tanulmányait végzi, hogy
óvodapedagógus lehessen. Eőry Brigitta elvégezte a Kokas Klára által létrehozott módszertani
továbbképzést, így Kokas pedagógus lett.
Óvodánk ebben az évben több rendezvénynek, továbbképzésnek is otthont adott.
Tavasszal a „Kincses Kultúróvoda” cím átadásához biztosítottuk a helyszínt, majd áprilisban
„Így tedd rá” 1 napos intenzív továbbképzést szerveztünk a városi óvónők részvételével.
A sok személyi változás ellenére úgy gondolom, egy nagyon jó kollektívánk van. A régi
kollégák mindig segítik az újakat, az újak pedig megpróbálnak gyorsan beilleszkedni.
8.Helyi Nevelési Programunk
Célkitűzésünk, a népzene, komolyzene és igényes kortárs zene megszerettetése,
megismertetése a hozzánk járó gyerekekkel. A hangszeres muzsika, zenekari művek
bemutatása. Ritmushangszerek, egyszerű gyermekhangszerek, mint xilofon, harangjáték,
szintetizátor használata. A néptánc, komolyzenére mozgás (Kokas módszer mintájára) a
Méhecske csoport rendszeresen alkalmazza. Ebben az évben „Így tedd rá” módszertani
programot kezdtünk rendszeres alkalmazni a Katica és a Maci csoportban, majd a szakmai
továbbképzés hatására a Méhecske csoport is elkezdte az alkalmazást.
A következő nevelési évünkben biztosan markánsan megjelenik majd az „Így tedd rá”.
A tánc és a zenehallgatás megjelenik mindennapi gyakorlatunkban.
A zeneiskolás növendékek havi koncertjeikkel folyamatosan megörvendeztettek minket. „A
festés Lehoczky Krisztával” kitűzött tehetségfejlesztési programsorozat havi rendszerességgel
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megvalósult. A Bánáti-Sverák művészeti program, mely évek óta nagyon sikeres óvodánkban,
minden csoport részvételével szintén megvalósult.
Pályázatok:
 „Nap gyermekei” DM pályázat, sikeres volt és kaptunk ajánkékba 8 doboz naptejet,
illetve napozással/ nyárral kapcsolatos kivágós társasjátékot.
 Detki keksz „Őserdő” pályázattal 10csomag detki kekszet kaptunk ajándékba
 Stada Palánta pályázat, környezettudatos kültéri játszópark létrehozására,- még
folyamatban
9. Környezetvédelem:
Ebben az évben sikerült megújítani a zöldséges kertünket. Szülői segítséggel és karbantartónk
lelkes munkájának köszönhetően 8 új ültető ládát állítottunk fel, ami már hozza a termést és
folyamatosan szüreteljük a retket, epret, paradicsomot, salátát. A komposztálás jól működik, a
szerves hulladékot rendszeresen hordják ki a csoportok. Gyönyörű az egész zöldséges kert,
tele lett ültetve egres, málna, szeder cserjékkel, van 2 db szőlőtőkénk, ami idén már termőre
fordult. A konyhakertben a termés betakarítását nagyon élvezték a gyerekek és megtermett az
egész télre való madáreleség. A dísztökök sokáig díszítették az óvoda tereit és az udvari
tornákhoz is rendszeresen használtuk. Ősszel szeder és málnabokrokat telepítettünk a
konyhakertbe

szülői

felajánlásból,

így

már

a

hajdani

szőlőtermesztést

felváltó

gyümölcstermesztés hagyományát is be tudjuk mutatni ennek segítségével a gyerekeknek.
Október elején, az Állatok napjára készült kiállításra sok család küldött otthon készített
alkotást. Az egészségheteket csoportonként más-más téma köré csoportosítva tartottuk meg
két hétig tartó témahéten.
Az Adventi időszakot a madaraknak készített karácsonyfa elkészítésével és az etetők
kihelyezésével kezdtük, készült hagyományos mézeskalács a csoportokban, és ünnepeltük
Mikulás és Luca napját a jeles napokhoz tartozó hagyományok felidézésével.
Január végén a barnamedvék megismerésével és a Gyertyaszentelő napjához kapcsolódó népi
megfigyelések megismerésével foglalkoztunk a csoportokban. Februárban a télűzéshez
kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtünk az óvoda csoportjaiban. A Méhecske csoportosok
méhecskehotelt készítettek a teraszukra, ami a tavasz folyamán meg is telt.

Újra

csatlakoztunk a Jane Goodall Intézet Mobilgyűjtési akciójához, mely jelenleg is tart.
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10. Megvalósult programjaink:

Augusztus:
 az első munkatársi értekezlet, augusztus 26.
Szeptember:
 Szülői értekezlet
 Magyar népmesék hete, témahét, közös mesemondás az aulában
Október:
 A zene világnapja, témahét
 Állatok világnapja témahét
 Bábszínház
 Egészség két hetes projekthét, csoportonként szervezve
 Madarászovi
 Zeneiskolások hangversenye
 Tehetséggondozás: Festés Lehoczky Krisztával
November:
 Szt. Márton hete, témahét
 Tehetséggondozás: Festés Lehoczky Krisztával
 Madarászovi
 Zeneiskolások hangversenye
 Bábszínház
 Advent 1. hete, 4 hetes projekt hét
 Mikulás ünnepség
 Luca napi témahét
 Zeneiskolások hangversenye
 Tehetséggondozás: Festés Lehoczky Krisztával
 Karácsonyfa díszítés az aulában 17h után,
 Óvodai karácsony az aulában
 Bábszínház
 Munkatársi vacsora
 Tehetséggondozás, Festés Lehoczky Krisztával
 Félévi szülői értekezlet, fogadóórák a tornateremben
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 Madarászovi
 Bábszínház
 Medve téma hét
 Zeneiskolások hangversenye
 Madarászovi
 Tehetséggondozás, Festés Lehoczky Krisztával
 Farsang az oviban
Március:
 Tehetséggondozás, Festés Lehoczky Krisztával
 Nemzeti ünnep, témahét
 Víz világnapja témahét:
 Madarászovi
 Zeneiskolások hangversenye
 Bábszínház
Április:
 Húsvét témahét
 Egészség világnapja témahét
 Föld napja (04.22.) témahét
 Családi nap
 Tehetséggondozás, Festés Lehoczky Krisztával
 Zeneiskolások hangversenye
 A méhek világnapja
 Madarászovi
Május:
 Anyák napja csoportonként ünnepelve, előzetesen egyeztetve
 Tehetséggondozás, Festés Lehoczky Krisztával
 Madarak és fák napja témahét
 Május vége, június eleje: Évzárók
Június:
 Gyereknap az oviban
 Nyári csoportos kirándulások a városban
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Július- Augusztus:
 Nyári zárás: július 25 - augusztus 19-ig

11.Kapcsolatok
 Család-óvoda: szülői értekezletek, fogadóórák személyesen, családlátogatások
elmaradtak. Az óvodai nyílt hétre rengeteg látogató érkezett hozzánk.Kapcsolatunk a
családokkal közvetlen és kimagasló, az előre betervezetteken kívül napi kapcsolatot
ápolunk a hozzánk járó gyerekek szüleivel.
 Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság
Kapcsolatunk kooperatív és folyamatos. A rászoruló gyerekeket folyamatosan küldjük
hozzájuk.
 Gyermekjóléti teendők, Gyámügy, Családsegítő Szolgálat. A családsegítő munkatársa
már nem tart fogadóórát az Egres úti óvodában, munkáját nem ismerjük, korlátozott
jogkörének következtében segítségadása, problémamegoldása elenyésző.
Óvodánkban Furák V Erzsébet látja el ezt a funkciót, szükség esetén neki jelezzük a
problémákat.
 Bölcsőde
Évente egyszer ellátogatunk a bölcsödébe, itt megismerkedünk a hozzánk beiratkozott
gyerekekkel, informálódunk.
 Iskolák
Minden szentendrei iskola által szervezett és propagált tevékenységre nyitottak
vagyunk, szívesen megyünk, ha hívnak.
12.Csoportos beszámolók
Süni csoport
A 2021/22-es tanévet csoportunk 16 fővel kezdte meg. Szeptembertől 8 új gyermek
csatlakozott a Süni csoporthoz, majd januártól még két kislány. Jelenleg 25 fő a létszámunk.
Nyolc nagycsoportos korú gyermek kezdi meg az iskolát szeptembertől, három nagycsoportos
gyermek marad még egy évet az óvodában.
Az idei beszoktatás eltért az eddigiektől, hiszen nagyobb hangsúlyt fektettünk az egészségre,
a fertőtlenítésre, a betegségek „kezelésére”. Az új gyermekek beszoktatása, a még mindig
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fennálló vírushelyzet miatt másképp alakult. Zsilipes rendszer szerint naponta 2 kisgyermeket
fogadtunk a szülővel együtt óránként.
Az éves tervünk nagy részét sikerült gördülékenyen lebonyolítanom.
Szeptembertől még az óvónő kolleginámmal indítottuk el a csoportot, majd októberben Barbi
néni másik munkahelyre ment dolgozni, így ismét váltó társ nélkül maradtam. Zsuzsi néni
pedagógiai asszisztensként mellettem áll, ami óriási segítség számomra, kiváló munkatárs.
A délelőtti tevékenységek, a szülők tájékoztatása, fogadóórák megtartása, az adminisztráció, a
programok szervezése ismét mind rám hárult.
Ősszel érkezett hozzánk egy dajka, aki kb. egy hónap után távozott, így ketten maradtunk a
pedagógiai asszisztensemmel. Januártól egy új dajka nénit kaptunk, Zita néni személyében,
aki nagy segítség, kiváló munkaerő. Gabi néni (aki nyugdíjas óvónő) a katica csoportból át
lett „vezényelve” hozzánk, de sokáig nem volt nálunk, mert szinte folyamatosan a méhecske
illetve a maci csoportban dolgozott/dolgozik (emberhiány miatt).
Első lépésként visszaszoktattuk a régieket, az óvoda szokás- és szabályrendszeréhez.
Azután jött a beszoktatási időszak, ami nem okozott terhet a csoportra nézve, mert a régi
óvodások szívesen fogadták az új kicsiket. Sikerült rövid időn belül egy szinte egységes
csoporttá formálódnunk. Sajnos volt ebben a nevelési évben több olyan gyermek is, aki
bontotta a nyugodt csoport légkört, ezt természetesen próbáltuk kordában tartani.
Február hónapban egy kislány átment egy másik óvodába, ami közelebb volt számukra.
Szeptember hónap a beszoktatás-visszaszoktatás időszaka volt. Megtartottuk első Szülői
Értekezletünket.
Szeptembertől élvezhettük ismét a Habakuk Bábszínház előadásait.
Október hónapban nagyon sikeres volt, az Állatok Világnapja alkalmából kiállítás, amelyre
sok szép és érdekes mű készült. Ellátogatott hozzánk a Jane Godall intézet előadó csoportja,
akikkel közösen elültettünk egy fát, az óvoda udvarán.
A zene világnapján több hangszerrel ismertettük meg a gyermekeket élőben és IKT
eszközökön keresztül is.
Novemberben a Liba napi népzenékkel tarkított Márton hetünk nyerte el legjobban a
gyermekek tetszését. Több új körjátékkal ismerkedtek meg, ettünk libás ételeket (májast,
zsíros kenyeret zöldségekkel).
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A szentendrei zeneiskolával szoros együttműködésünk van, minden hónapban kis koncerttel
illetve hangszer bemutatóval örvendeztetnek meg minket, melyek itt az aulában kerültek
megrendezésre.
Decemberben érkezett hozzánk a Mikulás, mindenkinek átadta, kis csomagját, amit idén
rendhagyó módon az ablakba tett, cserébe énekkel, verssel és sok szép rajzzal köszöntük meg
kedvességét. December közepén, Karácsonyi műsort adtunk a szülőknek, szintén rendhagyó
módon a COVID helyzet miatt videó formájában.
Januárban sokat sétáltunk a közeli patakhoz, szemléltük a természet téli szépségét. Második
Szülői Értekezletünket, email formájában tartottuk meg.
Fogadóórák keretében személyes tájékoztatást adtunk a szülőknek gyermekeikről. Az
iskolába menő gyermekek szüleit tájékoztattuk a lehetőségeikről illetve megbeszéltük az
előző félév történéseit, tanácsokat adtunk az iskolaválasztásban.
Februárban a farsangra készültünk. Ismételten, az óvó nénik előadása aratott a legnagyobb
sikert. Minden csoport felismerte kimaszkírozott óvó nénijét és örömmel fogadták a Holle
anyó zenés mesejátékot, a gyermekek. Az előadásba még több zenei elemet csempésztem. Jó
hangulatú farsangi kavalkáddal zárult ez az ünnep.
Szinte minden hónapban okosodhattunk a Madarászovi által, mely igen tartalmas és érdekes
előadásokkal örvendeztette meg a gyermekeket.
Lechoczky Krisztina művésznő festős délutánjain több süni csoportos gyermek is részt vett.
Májusban a nagycsoportosokkal részt vettünk a Kovács Margit múzeumban tartott zenei
előadással egybekötött, agyagozáson, melyből remekművek születtek.
Két pályázaton vettünk részt idén az egyik a Detki keksz „Őserdő ”pályázat, amivel tíz
csomag kekszet nyertünk, a másik a Dm Nap gyermekei pályázat, ami jelenleg is zajlik.
Április hónapban megrendeztük a nagyszülők napját, ahová szinte minden gyermek
nagymamája és nagypapája is eljött. Rendkívül tanulságos volt számunkra ez a nap, a
nagyszülők nyitottak, érdeklődők voltak. A nagyszülős nap után, többet láttuk a nagyszülőket
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az óvodába, az unokáért jönni, vagy éppen óvodába hozták a gyermekeket. Ez a nap mindig
közelebb hozza az intézményt a nagyszülőkhöz és az unokákat is.
Május hónapban hagyományainkhoz híven, Anyák napi műsorunkat a Skanzenben tartottuk,
majd egy körsétát tettünk illetve piknikeztünk az anyukákkal. Gyönyörű időnk volt, két beteg
gyermek kivételével minden anyuka és gyermeke részt vett a programunkon. Megható
pillanatokat éltek át az anyukák, akik nagyon büszkék voltak gyermekeikre.
Szintén május hónapban ellátogattunk a Budakeszi Vadasparkba és Dinóparkba. Minden
gyermek örömmel és kíváncsian várta ezt a napot. Reggel indultunk külön busszal és délután
érkeztünk vissza az óvodához. A gyermekek rengeteg ismerettel lettek gazdagabbak, sok erdei
és házi állatot láthattak élőben. Nagy élmény volt számukra az interaktív Dinópark is.
Élményekkel tele és kellemesen elfáradva érkeztünk meg az óvodába.
A nagyszabású évzárónk illetve a nyolc iskolába menő, ballagó gyermekünk és szüleik
részére szervezett, rendezett búcsúztató, nagy sikert aratott, melyet az óvoda tornatermében
tartottunk. Az ünnepség keretein belül köszöntöttük az apukákat, akik meghatódva fogadták
kis műsor blokkunkat.
A következő évben célkitűzésem a csoport nyugodt légkörének megtartása illetve
szokásrendszerünk tovább csiszolása. Még több zenei program, bábszínház és kirándulás
szervezése. Az éves anyaggyűjteményem átformálása.
Méhecske csoport:
A nevelési évet legjobban meghatározó külső tényezők a munkaerő hiánya, a folyamatos
fluktuáció és az alkalmazott munkaerő színvonalának erős romlása és a gyerekcsoportban az
egymást érő fertőzéses megbetegedések sora. Januárban új dajka érkezett a csoportba, de
mentális betegség miatt felmondta szerződését és két hét múlva újra dajka nélkül működtünk
február végéig, majd az új csoportos dajka a próbaidő lejárta előtt szintén távozott.
Hét gyermeket fogadtunk be a csoportba szeptembertől januárig, és közülük csak egy
érkezett bölcsődéből, többen nehezen váltak le a szülőkről, lassan alakultak a csoportban az új
kötődések. A csoport szabályait és a szokásrendet viszont hamar magukévá tették a gyerekek
és év végére összetartó, figyelmes egymással jól együttműködő közösséggé alakultunk.
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Az évet a szokásainkhoz híven a nyári élmények feldolgozásával, a csoporttudatot erősítő
méhecskés héttel kezdtük és közben a csoport szokásait ismételtük, erősítettük. Már
szeptemberben elsétáltunk a Kmetty Múzeumba a Bánáti Sverák Program foglalkozására a
nagycsoportosainkkal. A magyar népmese napját ünnepeltük népmesék dramatizálásával, az
óvónők mesejátékával. Októberben az Állatok világnapjára rendezett kiállítással ünnepeltük
az afrikai esőerdők lakóit és az ott élő főemlősök védelmében csatlakoztunk a Jane Goodall
Intézet mobilgyűjtő kampányához. A Budapest Bábszínház Roots and Shoots c. darabja
látogatott el óvodánkba, a nálunk működő Rügyek és Gyökerek csoport eddigi munkájának
elismeréseként, az előadás végén fákat ültettünk az udvarunkra a bábszínház művészeivel.
Szőlőszüretet rendeztünk a csoportnak és a testi-lelki egészségünkkel foglalkoztunk
októberben, rövid sétán gyönyörködtünk az ősz színeiben. Ünnepeltük Márton napját,
Mikulás napját és az Adventet, Luca, karácsony és újév napját. Mendikáltunk a közelben lakó
családoknál. Januárban az időről tanultunk, majd lovagvárban farsangoltunk. Ünnepeltük
március 15-ét, a Víz világnapját, a húsvétot, a Föld napját, az Anyák napját, a Madarak és fák
napját. A Kovács Margit Múzeumba látogattunk a nagycsoportosokkal, ahol agyagból
kisplasztikát készítettek a gyerekek. Az óvó néni kertjébe kirándultunk, fákkal és a kertekben
lakó vadon élő állatokkal és hobbiállatokkal ismerkedtünk. Májusban kirándulást tettünk a
Skanzenbe, ahol a tanyán élő háziállatokkal találkoztunk. Júniusban kirándulást tettünk a
közeli kisállatkertbe és ismételtük az állatokról tanultakat. Június elején a nagycsoportosaink
a csoport hagyománya szerint faültetéssel köszöntek el az óvodás évektől. A gyereknapot
koncerttel, rajzfilm mozival, arcfestéssel, ugrálóvárral ünnepeltük.
Kokas-foglalkozásokat tartottam délelőtt és délutáni kiscsoportos foglalkozás keretében is, és
elkezdtem bevezetni az „Így tedd rá”- módszert a néptánccal való ismerkedés támogatására.
Az év madara pályázatra küldtünk be zöld küllőt ábrázoló temperával készült festményeket.

Maci csoport:
A 2021/2022-es nevelési évet szeptember első napjaiban 4 új kisgyermek (egy napon csak 2
új gyermek) kezdte meg, októberben és januárban még 1-1 gyermek csatlakozott a
csoporthoz, így létszámunk 26 főre bővült. Ebben a nevelési évben 8 fő tanköteles korú
gyermek járt a csoportba, abból 1 fő SNI-s.
A beszoktatás zökkenőmentes volt, a gyermekek és a szülők sajnos már ismerték és
alkalmazkodtak a Covid-19 világjárvány által okozott nehézségekhez.
Az éves tervünket sikerült gördülékenyen lebonyolítanom, a kezdeti nehézségek ellenére is.
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Egyedüli óvodapedagógusként dolgoztam ebben az évben, a csoportomban. A gyermekek
délutáni felügyeletét pedagógiai asszisztens kolleganőm látta el. Dajka nénink május közepéig
segítette munkánkat.
A délelőtti tevékenységek, a szülők tájékoztatása, fogadóórák megtartása, az adminisztráció, a
programok szervezése mind rám hárult.
Első lépésként visszaszoktattuk a régi gyermeket az óvoda szokás- és szabályrendszeréhez.
Azután jött a beszoktatási időszak, ami nem okozott nehézséget a csoportra nézve, mert a régi
óvodások szívesen fogadták az új kicsiket. Sikerült rövid időn belül egységes, szeretetteljes
csoporttá formálódnunk. Sajnos volt ebben a nevelési évben 3-4 kisgyermekünk is, akik
időnként bontották a nyugodt csoport légkört, ezt természetesen próbáltuk kordában tartani,
szülőkkel közösen megoldani.
Októberben

egy

kislány

csatlakozott

csoportunkhoz,

aki

könnyen

beilleszkedett

közösségünkbe, a többi kisgyermek szívesen és örömmel fogadta őt. Januárban egy újabb
kínai kislány került csoportunkba. Jelenleg 2 kínai kislány színesíti életünket, elmondhatjuk
magunkról, hogy „nemzetközi” csoport vagyunk. A gyerekek őt is szívesen fogadták.
Szeptember hónap a beszoktatás-visszaszoktatás időszaka volt és megtartottuk első Szülői
Értekezletünket.
A szentendrei zeneiskolával szoros együttműködésünk van, minden hónapban kis koncerttel
illetve hangszer bemutatóval örvendeztettek meg minket, melyek az óvoda aulájában kerültek
megrendezésre.
Szeptember 27-én megtekintettük a Habakuk Bábszínház első előadását (négy alkalmas
bérlet).
Szeptember 30-án megtartottuk a Népmese napját az aulában, ahol az óvónők színes
bábelőadását élvezhették a gyermekek.
Október hónapban, az Állatok Világnapja alkalmából kiállítást rendeztünk, amelyre sok szép
és érdekes mű készült. Ebben a hónapban tartottuk első közös családi kirándulásunkat is,
almát szüreteltünk, mely már hagyománnyá vált csoportunkban.
A zene világnapján több hangszerrel ismertettük meg a gyermekeket élőben és IKT
eszközökön keresztül is.
Novemberben a Liba napi népzenékkel tarkított Márton hetünk nyerte el legjobban a
gyermekek tetszését. Több új körjátékkal ismerkedtek meg, ettünk libás ételeket (májast,
zsíros kenyeret zöldségekkel).
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December hónapban érkezett hozzánk a Mikulás, az ablakon keresztül. Csoportunkhoz volt
pár kedves szava, az ajándékait a kis csizmákba rejtette. Kedvességét mi szép verssel és
énekkel köszöntük meg.
December közepén csoportonként megtartottuk a karácsonyt, amivel megalapoztuk a jó
hangulatot.
Januárban, amikor csak tudtunk kisétáltunk a közeli rétre, patakpartra, a természet szépségét
szemlélni. Ebben a hónapban megtartottam minden szülőnek egyesével, a fogadóórát, melyen
tájékoztattam őket gyermekük fejlődéséről, az iskolába menő gyermekek szüleit a
lehetőségeikről illetve megbeszéltem mindenkivel az előző félév történéseit.
Februárban a Medve hetében érdekes játékokkal kedveskedett csoportunk a többi óvodásnak.
Ebben a hónapban még farsangra is készültünk zárt körben. Jó hangulatú télűző zenebonával
zártuk a délelőttöt.
Szinte minden hónapban okosodhattunk a Madarászovi és a Bogárháton által, mely igen
tartalmas és érdekes előadásokkal örvendeztette meg a gyermekeket.
Lehoczky Krisztina művésznő festős délutánjain több maci csoportos gyermek is részt vett.
Március hónap a tavaszvárás jegyében telt.
Áprilisban a Húsvéti hagyományokat, népszokásokat elevenítettük fel.
Májusban az Anyák napját a Szentendrei Skanzenben tartottuk meg, nagy sikerrel. Ebben a
hónapban 1 kisfiú távozott csoportunkból, elköltöztek, Létszámunk 25 főre módosult.
Június hónapban az évzárót és 7 fő nagycsoportosunknak a ballagással egybe kötött
búcsúztatót tartottunk meg.
A következő évben célkitűzésem a csoport nyugodt légkörének megtartása illetve
szokásrendszerünk tovább csiszolása. A tervezett programok teljeskörű megtartása szülőkkel
együtt. Az éves anyag gyűjteményem átformálása, megújítása.
Reményeim szerint a csoportot pedagógiai asszisztensemmel együttes erővel, egymást segítve
vezetjük majd, melyben egy új, megbízható dajka segíti munkánkat.
Katica csoport:
Meghatározó személyi változások történtek a nevelési évben. Szeptemberben állandó
délelőttösként Nagyné Földi Anett és egy nyugdíjas óvodapedagógus Fekete Miklósné (Gabi
néni), valamint 4 órás pedagógiai asszisztens Borbély Lia volt. A téli szünet után csatlakozott
hozzánk Rácz Imola óvodapedagógus, így már váltott műszakban dolgozott együtt a két
óvodapedagógus és a pedagógiai asszisztens, aki délelőttönként segítette a munkánkat.
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Három kiscsoportos korú gyermek csatlakozott a csoporthoz, ebből 1 gyermek testvérként
érkezett. Mindhárom gyermeknél sokáig tartott a beilleszkedés, de végül megtörtént a
szülőkről való érzelmi leválás, érzelmi biztonsága kialakult, a közösség aktív tagjává váltak.
Tanköteles korú gyermekek 14fő, ebből 8 gyermek ballag el év végén.
Az évet a nyári élmények feldolgozásával, a csoporttudatot erősítő héttel és közben a csoport
szokásait ismételtük, erősítettük és helyenként változtattuk. A magyar népmese napját
ünnepeltük a csoportban népmesék dramatizálásával népmese szereplőknek öltözve. A
nevelési év első időszakában testi-lelki egészségünkkel foglalkoztunk, tanultunk az őszi
termésekről, a lehullott levelekről. A Mikulás érkezésére rajzokkal, verssel, énekkel és
hangszeres előadásokkal készültek a gyerekeink, az adventi készülődésre pedig meghívtuk a
családokat. Luca napon az óvoda többi csoportjában kotyoltunk. Az újévet is köszöntéssel
kezdtük, és kívántunk minden jót az óvoda három másik csoportjának. Januárban az időről
tanultunk, a tavaszt váró állatokról, a barlangból kibújó medvéről. Februárban farsangot
tartottunk, majd kiszebáb égetéssel űztük a telet. Tavasszal múzeumban jártunk a
nagycsoportosainkkal a Bánáti Sverák Program keretében. Kirándulni voltunk az
Állatkertben, ami minden gyermeknek egy hatalmas élményt jelentett.
Búcsúzó nagycsoportosainktól szívhez szóló műsorral köszöntünk el az óvodás évektől. Az
évet élményekkel gazdagította a Habakuk Bábszínház előadásaival, a zeneiskolások
rendszeres koncertjeikkel, és a Lépten-nyomon környezeti nevelési program, ami havonta
házhoz jött izgalmas játékaival.
A PRO URBE DÍJAS Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége
(SZÓNÉK)
Beszámolója a XXX évről Ősztől tavaszig
Éves képzési tervünk mottója:
„Harmóniában a természettel, Isten teremtett világával”
- Az Éden kertjében
2021. október 15. Teréz nap Martonvásáron
Téma: „Az éden kertjébe helyezte Isten az embert, hogy művelje és őrizze azt”
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Nagyon tartalmas és szép napunk volt. Három kiállítási helyet néztünk meg, megkoszorúztuk
Brunszvik Teréz sírját. Nagyszerű előadásokat hallhattunk, az óvónők játéka a tó mellett
megmutatta, hogy a gyerekjátékok, hogyan kapcsolódhatnak a találkozó témájához?
2021. november 27. - 2022. január 6. Dumtsa korzó, Főtér
„Menjünk mi is Betlehembe”
Karácsonyi ünnepkör, Jézus születésének nyilvános ünneplésével már hetedik alkalommal
álltunk ki ország világ elé a hat szentendrei hagyományéltető óvodával szombatról,
szombatra. Különböző felekezetek egyházi vezetői - a gyerekek nyelvén – a Biblia üzenetével
indították az alkalmakat. A gyerekek, az óvónők a szülőkkel együtt énekeltek, játszottak
vitték az adventi sokadalomba az örömhírt. Vízkeresztkor, 2022-ben 250-300 gyermekkel
zártuk a karácsonyi ünnepkört.
2022. január 12. Luther tér és gyülekezeti terem
Téma: „Nektek adom a tenger halait”
Vizes élőhelyek állatai agyagból, Müller Anna volt a segítségünkre a formálásban. A
Püspökmajori Tagóvoda óvónői készültek a vizes játékok bemutatására.
Dukay Igor, környezetvédő előadását hallhattuk séta közben a Bükkös patak mentén.
2022. február 2. Evangélikus templom gyülekezet terme
Téma: „Nektek adok minden fát, amelynek gyümölcse van”
Kiss Balázs erdész beszélt az őshonos gyümölcsfákról. Segítséget adott ahhoz, hogy milyen
gyümölcsfát érdemes az óvodában is nevelni. A témához kapcsolódva a Bimbó utcai
Tagóvoda óvónői hoztak játékfűzést. Horváth Adriennel készítettünk agyagból gyümölcsöket
és mesét is hallhattunk tőle.
2022. március 31. Szivárvány Tagóvoda
Téma: „Nektek adom az ég madarait”
Molnár István Lotár, ornitológus foglalkozását láttuk, ami az időjárás miatt nem terepen volt,
hanem az óvodában.
Somogyi Sándorral madársípot készítettünk. Papp Kornélia hozta a témához kapcsolódó
mondókákat, meséket, dalos játékokat.
2022. április 22. NÓE találkozó Verőcén
A találkozó fő témája a népi gyermekjátékok személyiség fejlesztő hatása és a témához
kapcsolódóan a Mesterprogramok bemutatkozása volt.
2022. május 17. Evangélikus Zenei Óvoda
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Téma: „Eledelül adok minden zöld növényt”
Kertész Mónika, aki a Közösségi kertek szervezője beszélt arról, hogy miért fontos az ilyen
szerveződés, mit ad és mit kapnak az ott tevékenykedők? Milyen hatással van mindez a
környezetre, milyen tudást szerezhetünk? Példákat hozott a világ minden tájáról, erről a
munkáról! Vele kézműveskedtünk, egyszerű újra hasznosítással „magbombát”, csigaházba,
kövirózsát ültettünk
Megnéztük az óvodások játékát, ami a témához kapcsolódó játékfűzés volt.
2022 júliusában rendhagyó, meglepetés kirándulás
Zene Házában kulturális program, tárlatvezetés a Néprajzi Múzeumban. A programok a
SZÓNÉK tagjai részére ingyenesek, amit önkormányzati támogatásból kaptunk.
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Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége
1. Jogszabályok, törvényi háttér:
-

A 20/2012 EMMI rendelet 118.§ (1) bekezdésének a) pontja (működési rend és
munkaprogram, döntési jogkörök, véleményezési jogkörök)

-

A 20/2012 EMMI rendelet 85.§ (3)

-

A 20/2012 EMMI rendelet 118.§ (6) bekezdése

-

Az SZMSZ kötelező tartalmát a 20/2012 EMMI rendelet 4.§-a írja elő

-

Az Nkt. 8. melléklete és a 326/2013 Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése

-

Az Nkt. 62.§ (6) bekezdése

-

Nkt. 71.§-a szerint szakmai munkaközösség a nevelési oktatási intézményekben
hozható létre

-

Egyetértési jog az Nkt. 96.§ (6) bekezdése alapján

-

A 326/2013. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése

-

20/2012 EMMI rendelet 118.§ (7) bekezdéséből

2. Működést szabályozó dokumentumok:
-

Szervezeti és Működési Szabályzat

-

Nyolcforrás Pedagógiai Program

-

A munkaközösség 2021/2022 Munkaterve

3. Munkaközösség tagjai:
-

2 fő Püspökmajori Tagóvoda

-

6 fő Szivárvány Tagóvoda

-

3 fő Hold utcai Tagóvoda

4. Munkaközösség bázisa:
SZVÓ Hold utcai Tagóvoda Szentendre, Hold utca 10.
5. Munkaközösség formája: átjárható tagintézmények között
6. Munkaközösség célja:
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-

A gyermekek egészséges életmódra, természet-, és környezetvédelmére való nevelés
elősegítése

-

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai
segítése

7. Munkaközösség feladata:
-

A környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos
alakítása.

-

A fenntarthatóság szellemében programok szervezése, lebonyolítása.

-

Új kollégák tájékoztatása a zöld tartalmakról, a tágabb környezet megismerése.

-

A fejlesztések, innovációk, kezdeményezések ösztönzése, népszerűsítése.

-

A fenntarthatóság elveinek tudatosítása, beépítése.

-

Partneri kapcsolatok ápolása, bővítése.

-

A fizikai környezet, eszközrendszer fejlesztése.

8. Éves programterv megvalósulása, értékelése:
2021. szeptember 29.
Téma: Készülődés az Állatok világnapjára.
Látogatás a májusban nyílt Szentendrei Kisállatkertbe.
A Szentendrei Kisállatkert és lakóinak megismerése, programlehetőségek felkutatása az
Állatok Világnapja zöld ünnephez kapcsolódóan.
A program megvalósult, a vezetőnk dr. Schütz Éva volt, a Szentendrei Kisállatkert
megálmodója. Megtekintettük az állatkertet, mesélt a működésükről, a vadállatok mentéséről.
Ez után interaktív programban vehettünk részt.
2021. október 20.
Téma: kirándulás - az őszi évszak jellemzői
Téma vezetője: Hegedűs Enikő
Helyszín: Visegrád, Mogyoróhegyi Kirándulóközpont
A program megvalósult. A Mogyoróhegyi Természetismereti Tanösvényt mutattam be, jártuk
végig a munkaközösség tagjaival, miközben megfigyeltük a természeti változások, fák, cserjék
jellemzőit, óvodásokkal történő megvalósíthatóságát.
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2021. november 24.
Téma: 25+1 éves a Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége.
Sajnos a Covid vírus miatt elmaradt.
2022. január 19.
Téma: Múzeumlátogatás a Magyar Természettudományi Múzeumba
Sajnos a Covid vírus miatt elmaradt.
2022. február 02.
Téma: „Bújj, bújj medve” - Látogatás a Hold utcai Tagóvodába.
Sajnos a Covid vírus miatt elmaradt a teljes munkaközösség szintjén. Mivel a témánk az IKT
eszközök felhasználásának lehetősége lett volna a környezeti nevelésben, részben megvalósult
a Hold utcai Tagóvodában dolgozó kolléganőkkel. Őket megismertettem a témához készített
Ppt-vel és azt használatukra átadtam.
2022. március 23.
Téma: Víz világnapja: Kirándulás a szentendrei Bükkös patak tanösvényen
Megvalósult módosult időpontban, a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége
meghívására. Dukai Igor vezetésével tekinthettük meg a Bükkös patakparti Tanösvényt.
2022. április 20.
Téma: Föld napja (április 22.)
Zöld Óvoda látogatása
Sajnos elmaradt.
2022. június 08.
Téma: Kirándulás – Gördülő Tanösvény
Kisvasutas erdőismereti program Kismaros – Királyrét között
Sajnos elmaradt.
Összegzés:
Az előző nevelési évhez képest több programot sikerült megvalósítani, ez öröm számomra.
Azonban összejöveteleinket nehezíti a pedagógushiány, ami miatt sok óvó néni állandó
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délelőttösként dolgozik, nőtt a leterheltségük. Ezért a tapasztalatom az, hogy a programokra
kevesen tudnak eljönni a munkaközösségbe jelentkezők közül.
Sajnos,

megváltozott

családi

körülményeim

is

megnehezítik

az

összejöveteleink

megszervezését. Ez az oka, hogy tavaszi programok elmaradtak.

Kompetencia Munkaközösség
Az idei nevelési évnek már az elején megmutatkozott, hogy nem tudjuk a hagyományos
körülmények között élni a mindennapjainkat. A Covid-19 járvány erősödése megnehezítette a
szülőkkel való napi kapcsolatot éppen úgy, mint a tagóvodák közti együttműködést.
A kényszerű bezártság okozta bizonytalanság miatt nehezen sikerült egyeztetni a
tagintézményvezetőkkel a munkaközösség munkájában résztvevő kolléganők névsorát. Mire
az elérhetőségeiket megszerezve értesítést küldhettem volna számukra, sajnos már nem
fogadhattunk külsős személyeket óvodánkban. Így a munkaközösség alakuló összejövetelére
sem kerülhetett már sor. Mivel munkaközösségünk jellegéből adódóan nem tudjuk
alkalmainkat a szabadban megejteni, ellehetetlenült a személyes találkozás lehetősége.
A járvány okozta sok felnőtt megbetegedés még azt sem tette lehetővé, hogy a saját
óvodámban, a püspökmajori óvónőkkel szűk körben ugyan, de megvitassuk a munkaterv
aktuális témáját.
Májusban három tagóvoda pedagógusainak részvételével végre sikerült egy alkalommal
találkoznunk. Saját intézményem dolgozói mellett jelen volt a Bimbó utcai és az Izbégi
Óvoda egy-egy képviselője. Természetesen eltértünk a munkatervtől és afféle összegző
beszélgetést folytattunk. Megosztottuk tapasztalatainkat a Covid-19 járványidőszakról,
megvitattuk az évzáró előkészületeit, akadt, aki a minősüléséről számolt be, végül szóba
kerültek szakmánk jelen nehézségei is. Bizakodva, járványmentes őszben reménykedve
kívántunk egymásnak jó pihenést! Így legyen!
Szentendrei Óvodapedagógusok Tehetséggondozó Munkaközössége
„A tehetségígéretek kibontakoztatásának felelősségét és feladatát az óvodapedagógus akkor
tudja eredményesen ellátni, ha maga is rendelkezik megfelelő felkészültséggel, széleskörű
elméleti és módszertani tájékozottsággal, kompetens tudással, valamint kellő önbizalommal,
nyitottsággal, kitartással, pozitív mintaadással, humorérzékkel és empátiával. (Dr.
Gyarmathy Éva)
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A 2021-2022es tanév a munkaközösségi találkozásaink szempontjából nehezen indult el.
Szeptembertől- februárig tartó betegséghullámok érték el az óvodákat. Sajnos ezért több
tervezett találkozónk elmaradt. Márciustól igyekeztünk tartalmas tevékenységekkel a
feladatainknak megfelelni.
Céljaink közül három oldalról igyekeztünk tapasztalatokat gyűjteni:
-Tehetségfejlesztő óvoda pedagógusok programjukhoz kapcsolódva újabb korszerűbb
pedagógiai módszerekkel ismerkedhettek meg.
- Inspiráló, újszerű élményekkel gazdagodtak a múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások
megtekintésével, táncpedagógiai foglalkozásokon való részvétellel és újszerű művészeti
tehetségfejlesztő programok megismerésével.
-Lehetőséget kaptak önképzés, szakmai tárgyi feltételek biztosításával szakirodalom
megismerésével.
Találkozóink tartalma:
Első alkalom: Bimbó óvodában találkoztunk. Megbeszéltük a 2021-22 es évi Munkatervet.
Mi az, amit még idén meg tudunk valósítani? Időpontokat, lehetőségeket egyeztettünk.
Második alkalom. Ferenczy Múzeum -Két Kiállítás megtekintésére került sor a Ferenczy
Múzeumban. Üveg hat főre című kortárs üvegművészeti kiállításhoz kapcsolódóan került
megrendezésre a Mini szimpózium | Világhírű magyar üvegművészek. Borkovics Péter,
Hegyvári Bernadett, László Kyra, Melcher Mihály, Sipos Balázs, Szmetana Ágnes közös
kiállítása. Megismerkedhettünk különböző látásmódjukkal, eltérő technikai munkásságukkal,
(pl. fúvott, öntött, formába olvasztott, rogyasztott) üveg iránti elkötelezettségükkel.
Megismerkedtünk a változatos inspirációs lehetőségekkel.
A másik kiállítás megtekintésével Melkovics Tamás – (Panta rhei c.) megismerhettük
művészi érdeklődését az eredet és fejlődés, az átalakulás és állandóság összhatásai
foglalkoztatják. Gondolkodásmódjának középpontjában a növekedés, a fejlődés és az
önreflexió áll. Közel tizenkét év szobrászati anyagából merítve, korai formakísérleteinek és
legújabb munkáinak kölcsönhatásai követhetőek végig a kiállításon. Kortárs szobrászat egy
természettudományos minőségű alaktanával találkozhatunk. Melkovics Tamás művészetében
az alkotás technikai kérdései mellett a játék, a gyerekkorból eredeztetett szabad gondolkodás
és építkezés fogalmai érvényesülnek.
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Harmadik alkalommal eljutottunk a Magyar Természettudományi Múzeumba, ahol
változatos kiállításokat tekinthettünk meg. A biológia és a képzőművészet kreatív
kölcsönhatását szemléltető időszaki kiállítást.

Az őslovaktól az ősök lováig kiállítás.

Kalandos erdő-Természetismereti szemléletformáló játékos kiállítás. Eltűnt világok-A
dinoszauruszok kora Magyarországon c. kiállítás. Nem utolsó sorban, megismerhettük a
témákhoz kapcsolódó óvodáskorú gyermekek számára, múzeum pedagógiai foglakozások
lehetőségeit.
Negyedik alkalommal:
Lehetőségünk adódott bejárni a BUDAPESTI Füvészkertet, ami számunkra egy rendszertani
bemutató - a növények családjait a legkorszerűbb fejlődéstörténeti rendszer szerinti
csoportosításban ismerteti meg: pl. Üvegházak - a trópusi és szubtrópusi növényekből (pl.
kaktuszok, orchideák, broméliák, páfrányok, kontyvirágfélék) körülbelül 3-4000 fajt ismertet.
Arborétum - a kert legidősebb és legértékesebb része, amely jelenleg mintegy 3000 fa- és
cserjefajt őriz. Növényföldrajzi csoportokban mutatják be az alpesi kert, a Kárpátok és a
Kaukázus növényvilágát, valamint az Alföld, a Dunántúl, az Északi-középhegység, és a
Mecsek növényvilágát, jellemző fajait. Mezőgazdasági növénycsoport - a legfontosabb
élelmiszeripari, kertészeti, ipari és gyógynövényeket mutatja be. Gyermekeknek és
felnőtteknek számos programot kínál az év során, például Boldogasszony oltónap, Sakura,
Múzeumok éjszakája, Kutatók éjszakája, Füge-nap, Ginkor-nap, Trópus a télben.
Ötödik alkalom:
Online, kulturális programok lehetőségek ajánlása a munkaközösség pedagógusai részére.
Ady Endrétől Liszt Ferencig – Nagy emberek kis múzeumai (welovebudapest.com)
pl.: Bartók emlékház, Jókai kert, József Attila emlékhely, Kassák múzeum, Kodály Zoltán
emlékmúzeum, Róth Miksa emlékház és gyűjtemény, Ady emlékmúzeum.

Hatodik alkalom:
Munkaközösségünk tagjai majdnem teljes létszámmal részt vettek a fenntartónk által
biztosított „ Így tedd rá” akkreditált képzésen , mely során egyszerre megismerkedhettek egy
innovatív és hagyományos értékekre épülő, szemlélete új perspektívát nyitó pedagógiára
melynek központi tartalma a magyar kultúra széles és sokrétű tárháza. A program olyan
módszertani sajátosságot biztosít, melyben a gyermekek korosztályi sajátossága mellett a
pedagógusokra való fókusz is kiemelkedő célkitűzés.
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Hetedik alkalom:
Lehetőségünk adódott arra, hogy a Szentendre város óvónői a Skanzenben a nemrégen átadott
Erdély tájegységet múzeum pedagógiai tárlatvezetéssel ismerhessék meg. Munkaközösségünk
tagjai is jelen voltak ezen a jeles programon.
A következő tanév Munkatervét úgy tervezem, hogy az idei tanévben elmaradt múzeum
pedagógiai programokat, tanulmányi kirándulásokat, gyakorlati bemutatókat, szakmai
előadásokat bepótoljuk.
Markó Etelka pszichopedagógus
Szeptembertől 24 SNI és BTMN es és 2 papírral nem rendelkező gyermek került
gyógypedagógiai ellátásra általam, az Óvodaközpont és Szivárvány Úti Tagóvodákban.
Az SNI és BTMN-es gyerekek mellett, az óvodapszichológusi munkakeret terhére
koraszülött, gyászoló (anya, testvér vesztés) agresszív, bántalmazó, otthon és/vagy az
óvodában viselkedés zavart mutató, magatartási problémával küzdő, óvodába éretlenül érkező
beszoktatási problémás, valamint, ürítési problémákkal rendelkező gyermekekkel, szüleikkel,
és velük foglalkozó pedagógusokkal is dolgoztam.
Az általános fejlesztő foglalkozások mellett további tevékenységeim:
-

Az óvónők javaslatára, és a szülőkkel való egyeztetéssel folytatódtak a tanácsadás
jellegű megsegítések. Konzultáció, tanácsadás, szülő-gyermek konzultációs helyzet 77
alkalom. Szivárvány9, Óvoda Központ 6, Egres 19, Hold 3, Püspök2, Izbég 2, Bimbó
7, Vasvári 29

-

A szülők gyakran kéri az online tanácsadás lehetőségét. Ennek előnye, hogy a
munkában lévő, illetve elvált másik szülő is be tud kapcsolódni a beszélgetésbe.

-

Beszoktatási nehézséggel idén 2 kisgyermeknél találkoztam. Folyamatos csoporton
belüli együttműködést igényelt a gyermekkel, és óvónőkkel, valamint rendszeres
kapcsolattartás a szülővel.

-

Idén egy kisgyermek súlyos érzelmi zavara igényelt folyamatos kapcsolattartás egy, a
gyermekkel, és a gyermek családjával foglalkozó külsős pszichológussal. A
gyermekkel való munka, folyamatban van, következő nevelési évben is kiemelt
figyelmet igényel.
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-

Kollégákkal az esetmegbeszélő, feltáró, konzultációs munka igény szerint, heti
rendszerességgel zajlik. Csoportban figyelem meg a gyermekeket. Ez alapján történik
a tanácsadás, illetve, pedagógiai asszisztensek megtámogatása konkrét gyermek
kapcsán.

Összegzés:
A 2021-2022es nevelési évben a gyermekek mellett, a pedagógusok mentális állapotáról is
szólt.
Nagy nyomás nehezedi az óvónőkre, pedagógiai asszisztensekre, és helyenként a dajkákra a
dolgozói létszám folyamatos alakulása, változása, a létre jövő óvónői hiányok miatt. Több
órát szántam a kollégák mentális állapotának egyensúlyban tartására.
Célom volt, a megjelenő nehézségek felszínre hozására, megoldási módok megtalálására.
1) Továbbra is nagyobb számban találkoztam, a gyermekeikről nehezen leváló szülőkkel,
óvodát elutasító gyermekekkel. Pozitív változás, hogy ilyen esetekben is már, nagyobb
bizalommal kérnek és fogadnak el segítséget a szülők. Bátrabban kérnek konzultációs
időpontot, a javaslatokat elfogadják, a fejleményekről visszajeleznek.
2) Idén gyakrabban találkoztam a gyermekeknél agresszív megnyilvánulásokkal. Legyen
az fizikai, verbális agresszió, elnyomó viselkedés a társak irányába. A szociális
érzéketlenség kezelésére ebben az életkorban a mesék tudatos alkalmazását tartanám
egy használható eszköznek. Kevés a gyermekek ismerete a népmesék világából, holott,
az ebben megjelenő archetípusok, helyzetek, mesék köntösébe burkolt megoldási
módokat tudnak nyújtani a gyermekek számára. Különösen a nagycsoportos
korosztálynál lenne ez nagyon fontos.
3) Szemlélet váltás szükségességét látom az iskola előtt álló gyermekeknél. Fontosnak
gondolom a tehetséggondozás szemléletét beengedni a mindennapokban. Minden
gyermeknél meg kellene találni legalább egy olyan területet, ami működik, amiben
siker élményt élhet meg. Aminek a segítségével a hiányosságait hatékonyabban tudná
kezelni.

Tervek:
-

Kollégáknak stresszkezelés, belső erőforrásokkal való kapcsolódás téma.

-

Igény szerint mese-, művészet- és zeneterápia alkalmazása az óvodai foglalkozások
keretein belül.
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-

További lehetőségek nyújtása a szülőknek egyéni konzultációkra

-

Gyerekekkel foglalkozó, külsős pszichológusokkal intenzívebb kapcsolattartás a közös
munka érdekében.

Ujsághy Gyuláné logopédus:

1.

Gyógypedagógusok

2.

Dologi feltételek

3.

A SNI gyermekek fejlesztése

4.

A BTMN-es gyermekek ellátása

5.

Logopédiai szűrések, foglalkozások

6.

Fejlesztő pedagógiai szűrések, foglakozások

7.

Ellenőrzés

8.

Egyéb szakmai feladatok

1.

A két félállású, és egy főállású fejlesztő pedagógus látta el a 8 óvodafejlesztő

feladatait, az SNI és a BTMN-es gyermekek fejlesztését. Minden óvodának megvolt a
felelőse. Ez így jó működött. Melyik óvodában kinek mi a feladata.
Fatér Gyöngyi: Püspök óvoda, Egres óvoda
Markó Etelka: Szivárvány óvoda, Óvodaközpont
Dr. Ungvári Ildikó: Hold óvoda, Izbégi óvoda, Vasvári óvoda, Bimbó óvoda.
A kollégák önállóan végezték a feladataikat.
-

Segítettek a csoporton belüli fejlesztési terv elkészítésében az óvodapedagógusoknak.

-

Az SNI és BTMN-s gyerekek szüleivel tartották a kapcsolatot.

-

A felmerült problémákat orvosolták, segítséget kértek tőlem, vagy extrém esetben az

intézményvezetőtől.
-

Más szakemberekkel konzultáltak, ha szükségesnek érezték a gyermek fejlesztése

érdekében.
-

A Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek beutalóját minden esetben átnézték.

Akkor mehetett tovább a szakszolgálatokhoz, ha én is átnéztem.
-

Részt vettek szülői megbeszéléseken, ha az óvoda kérte és szükségesnek látták.

Hozzám fordultak, ha segítségre volt szükségük.
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-

Három

óraadó

segítette

a

fejlesztő

munkát,

egy

Ayres

terapeuta,

egy

szomatopedagógus, egy autizmus szakos gyógypedagógus.
Logopédiai feladatok: A Püspökmajori Tagóvoda, az Egres úti Tagóvoda, a Szivárvány
Tagóvoda, a Vasvári Tagóvoda, a Hold Óvoda és Bimbó úti Tagóvoda logopédiai
alapellátását a szakszolgálat gyógypedagógusai végezték.
A Vasvári óvodában nem volt logopédus egy pár hónapig, mert a kolléga máshová költözött
és hirtelen nem találtak helyette senkit.
Rendszeresen jártak ki az óvodákba a logopédusok.

2.

A tárgyi feltételek megfelelőek voltak.

A fejlesztő helyiség minden óvodában adott volt. Általában kisebb szobák, ahol más
tevékenységek is folytak. A fejlesztő eszközöket folyamatosan cserélgettük.
Év elején megegyeztünk, hogy ki, mikor használja a termet és mindenki ehhez tartotta magát.
Májusban, amikor már nagyon meleg volt, ezek a kis termek is felforrósodtak és nehéz volt a
gyerekeket munkára fogni.

3.

A 2021-22-es tanévben 18 SNI gyermek járt a szentendrei óvodákba.

Minden SNI gyermek megkapta a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztéseket.
Az óvoda gyógypedagógusai és a pszichológusa segítették ezeknek a gyerekeknek a
beilleszkedését és támogatást nyújtottak a felmerülő problémák esetén. Az SNI gyermekek
beszoktatása néhány esetben hosszas előkészületeket és külön személyzetet igényelt.
A pedagógiai asszisztensek segítették az óvodapedagógus munkáját ezeknél a gyerekeknél.
Az óvodapedagógus hiány miatt azonban a pedagógiai asszisztenseknek több területen kellett,
hogy segítséget nyújtsanak.
Sérült gyermekek eloszlása az óvodákban, a 2022-23-as tanévben.
Egres úti Tagóvoda: 2 látássérült
Hold utcai Tagóvoda: 1 mozgássérült, 1 beszédsérült, 1 kevert specifikus fejlődési zavar
Bimbó úti Tagóvoda: Szivárvány Tagóvoda: 1 autista
Vasvári Pál úti Tagóvoda: 3 kevert specifikus fejlődési zavaros, 1 autista,
Püspökmajor ltp-i Tagóvoda: 1 mozgássérült, 2 kevert specifikus fejlődési zavaros 2 autista
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Óvodaközpont: 2 beszédfogyatékos,1kevert specifikus fejlődési zavaros
Izbégi Tagóvoda:
A 18 SNI gyermekből 8 gyermek kezdi meg tanulmányait valamelyik iskolában, 1másik
óvodába ment, és 10 marad még az óvodában.
1 látássérült, 2 beszédfogyatékos, 2 mozgássérült, 5 kevert specifikus fejlődési zavaros.
Ez a létszám emelkedni fog, mert sok gyereket nem hívtak be vizsgálatra és a
szakszolgálatoknál hosszú a várólista.
Tanév elején a szülőket tájékoztattuk a gyermekek állapotáról és az előttünk álló feladatokról.
Folyamatosan konzultáltunk a szükségleteknek megfelelően.
4.

A tanév végére 62 BTMN-s gyermek ellátását az óvoda gyógypedagógusai és

logopédusok végezték. Mozgásfejlesztésüket és pszichológiai ellátásukat pedig a Szentendrei
szakszolgálat látta el. Óvodai fejlesztésük egyéni, vagy kiscsoportos formában valósult meg a
csoporton belüli fejlesztési terv iránymutatása szerint.
Tanév közben sok gyerek kapott szakértői véleményt, amikben rengeteg fejlesztést írtak elő és
ezeket nagyon nehéz volt beosztani. Nehéz volt a szülőt meggyőzni, hogy a szakszolgálattól
kérjék a mozgásfejlesztést. Több esetben mi is javaslatot tettünk, hogy hová tudja vinni
gyermekét a szülő.
5.

Logopédiai szűrések minden óvodában megtörténtek. A 3 évesek szűrése KOFA

eljárással, az 5 évesek szűrése pedig saját készítésű feladatlappal.
A feladatlapok kiértékelése után kezdődhetett meg a terápia, egyéni, vagy csoportos
formában.
Az Izbégi Tagóvoda és az Óvodaközpont kivételével ezeket a feladatokat a szakszolgálat
logopédusai látták el.
Az Izbégi Tagóvodában és az óvoda központban pedig, az óvoda logopédusa.
15 SNI gyermekkel és 21 alapellátásban résztvevő gyermek járt hozzám rendszeresen.
Hetente 1-2 alkalommal. Néhány gyermek nagyon sokat hiányzott igazoltan. Így a fejlődésük,
alig volt mérhető.
6.

A fejlesztők az óvodájukba járó SNI és BTMN-s gyermeken kívül azokat is felvették,

akiknél úgy látták, hogy ez nagyon fontos. De ez ritkán fordult elő, mert így is nagyon sok
gyerek járt hozzájuk.
Markó Etelka: 21 gyerekkel foglalkozott ebben a nevelési évben (a másik félállása terhére is
felvett gyerekeket, akiknek elsősorban pszichés problémáik voltak) és 4 SNI-vel foglalkozott.
Fatér Gyöngyi:12 BTMN-s és 7 SNI gyerekkel foglalkozott.
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Dr. Ungvári Ildikó: 29 BTMN-s és, 7 SNI gyerekkel foglalkozott.
Szeptemberben azokat a gyermekeket nézték meg a fejlesztők, akiket az óvodapedagógusok
kértek. Októbertől már a terápiák kezdődtek, így fontos volt, hogy minden problémás
gyermeket lássanak a fejlesztők és eldöntsék, hogy tovább kell-e küldeni a szakszolgálathoz,
vagy más szakemberhez.
7.

Egyéb feladatok:

Szülői megbeszéléseken való részvétel olyan esetekben, amikor nagyon fontos volt a
megfelelő diplomatikus kommunikáció.
A bölcsődéből hozzánk kerülő gyermekek megismerésére ebben az évben és lehetőség volt.
8.

Év elején ellenőriztem az adminisztráció kitöltését. Folyamatosan figyelemmel

kísértem a fejlesztők munkáját, az óvodák jelzéseiről, kéréseiről tájékoztattam a kollégákat.
Elsősorban online tartottunk megbeszéléseket.
A naplók vezetése folyamatosan történt.
A szakszolgálatokkal én tartottam a kapcsolatot.
A fejlesztők és az óvodapedagógusok lelkiismeretesen figyelemmel kísérték a gyerekek
fejlődését, és segítettek a szülőknek, hogy az iskolaérettséggel kapcsolatban milyen döntést
hozzanak.
Néhány alkalommal az Oktatási Hivatalhoz beadandó kérelem kitöltésében is segédkeztek.
Csak az a gyermek kezdi meg az általános iskolát szeptemberben, aki betöltötte a 7. életévét,
vagy minden szempontból alkalmas az iskolakezdésre.
Az óraadókkal rendszeresen konzultáltam, segítettem őket a fejlesztések elkezdésében.
Összességében elmondhatjuk, hogy az SNI, BTMN-s fejlesztésre szoruló gyermekek
ellátása jó színvonalon, folyamatosan, rendszeresen történt minden óvodánkban.
Szeretnénk elérni, hogy a szülők jobban kivegyék részüket a fejlesztésekből. Segítsék
gyermeküket.
Gyermekvédelem
A 2021/22-es nevelési évben a szentendrei Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel többnyire
online vagy telefonos beszélgetések formájában volt lehetőségem kapcsolatot tartani, a
COVID vírus okozta továbbra is fennállt helyzet miatt.
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Az évértékelő előadáson szintén online formában volt alkalmam részt venni. Továbbra is, jó
munkakapcsolatot ápolok az Intézmény jelzőrendszeri felelősével illetve a kihelyezett
szociális segítővel, valamint szükség esetén a gyámhivatal kollégáival szintén.
Szentendre Városi Óvodákban 3 veszélyeztetett gyermek ügyében jártam el. Ebből 1 gyermek
ügyében kellett a gyámhivatalhoz fordulnom, a másik két esetben kizárólag a Gyermekjóléti
Intézménnyel vettem fel a kapcsolatot.
Az egyik gyermeknél elhelyezési problémák léptek fel. A szülők kapcsolata megromlott, a
gyermek pszichoszomatikus tüneteket produkált. Többször egyeztettem emailben az illetékes
óvoda vezetőjével illetve a Családsegítővel. Az ügy sürgőssége (Karácsony előtt egy
héttel)miatt felvettem a kapcsolatot a Gyámhivatallal, akik már tudtak a problémáról.
A másik ügyben három testvér volt érintett. Az anya rákos beteg, az apa folyamatosan
dolgozott építőipari munkásként. A család Erdélyből jött. A gyerekek nem akartak elfogadni
az érintett óvodában sem ételt, sem italt. Hosszas küzdés után az óvodapedagógusoknak
sikerült elérniük, hogy a gyermekek kis mennyiségben ugyan, de már elfogadták az ételt. A
következő probléma, a gyerekek intézménybe szállítása és elvitele volt. Személyesen is részt
vettem egy megbeszélésen, melyen részt vett a Gyermekjóléti, a család segítője, a vezető
óvónő és az érintett csoportok óvodapedagógusai. Az édesanya hosszas kezelése és az itteni
segítség hiánya miatt, azt javasoltuk, hogy a család költözzön vissza a nagymamához
Erdélybe, aki tud róluk gondoskodni, amíg az édesanya a kezeléseket kapja. Sajnos a gyermek
szállítását nem lehetett megoldani, mivel Leányfalu határában laktak, gépjárművel nem
rendelkeztek. A Gyermekjólléti hivatal is próbált megoldást keresni a gyermekek szállítására.
Egy gyermeknél lakhatási problémák merültek fel. Az esetről a Gyermekjóléti Szolgálat is
értesült, a család még nem volt gondozásban, így bekerültek a rendszerbe.
A Gyermekjóléti Intézmény minden egyes megbeszélésén, konferenciáján részt vettem:


2021. november 21. bemutatkozott, az Egészségfejlesztési iroda



2021. november 25. digitális gyermekvédelem címmel egy nagyon hasznos előadáson

vettem részt, melyből kivonatot készítettem, amit Szentendre Város nyolc óvodájában
eljuttattunk a szülőknek.


2022. elején elkészítettem a Gyermekjóléti Intézmény felé, az éves beszámolómat,

értékelő lapot.
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2022. február 23. évértékelő konferencián vettem részt, szintén online formában.

Hurton Emese családsegítő előadása: "Különböző életesemények hatása az észlelt stressz
szint alakulására a COVID idején, különösen a gyermekes családok életében" címmel. Az
előadás alapja, az az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karának friss kutatása a kutatást 2020.
és 2021. évben megjelenő illetve jelen lévő pandémiás helyzet kielemzése.
Ebben a nevelési évben, a COVID járvány miatt a személyes előadások illetve
megbeszélések, szinte mindegyike elmaradt, vagy online formában került lebonyolításra.

Évente értékelendő területek és elvárások 2021/2022
/pedagógus, vezető, intézmény/
Önértékelés
Pedagógiai folyamatok – Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Értékelés - Korrekció
1.

A Szentendre Városi Óvodák/Tagintézményeink által készített éves Munkatervek,

Beszámolók az intézményi, a tagintézményi működést szolgáló stratégiai dokumentumokra
(továbbképzési terv, intézkedési terv), munkaközösségi tervekre épülnek, azokkal teljes
mértékben, összhangban van. A környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés pedagógiai
programban megfogalmazott céljai megjelennek az intézmény tervezésében.
A Tagintézmények stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során
megtörténik az ellenőrzések eredményeinek felhasználása. - A Munkatervben az ellenőrzések
által is kiemelt erősségekre, kiemelkedő területekre, jól működő programtervekre, stb.
fókuszálva építjük további céljainkat, ill. további fejlesztendő területeket, célokat, beszerzési
lehetőségeket jelölünk meg. - Az év végi beszámolóban szerepel az önértékelések értékelési
területeiben meghatározott fejlesztendő területek folyamata, vagy megvalósított eredménye.
Az ellenőrzések eredményei, minden esetben információként kerülnek visszacsatolásra, az
adott dokumentumokban pedig, további célokat erősítenek, határoznak meg. Az operatív
tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, melyek a beszámolókban
nyomon követhetőek.
2.

A nevelési év végi beszámolók megállapításai, összegzései, a nevelési év

eseményeinek, programjainak megvalósult adatai alapján történnek. A stratégiai célok, az
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innovációs fejlesztések ennek megfelelően kerülnek tervezésre a következő évre, évekre. A
beszámolók illeszkednek az intézményi önértékelés rendszeréhez, melyben megjelennek az
önértékelési, tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítési eljárások szereplői.
A 2021/2022-es nevelési évben nem került sor pedagógus önértékelésre.
Vezetői önértékelés történt:
1.

Hajnal Szilvia 3. ciklusának- 4. éve

2.

Nagyné Földi Anett 4. vez. éve

3.

Németiné Ikvai Emőke 4. vez. éve

4.

Szigethy Miklósné 2. vez. éve

5.

Fekecs Alexandra 2. vez. éve

Eddig megtörtént Intézményi önértékelések:
2016/2017. --Óvoda Központ
2017/2018. --Izbégi Tagóvoda
2018/2019. --Egres úti Tagóvoda
-- Szívárvány Tagóvoda
-- Bimbó úti Tagóvoda
2019/2020. –Hold utcai Tagóvoda
2020/2021 - Vasvári Pál úti Tagóvoda
-- Püspökmajor ltp.-i Tagóvoda
3.

Tagintézményeinkben a gyermeki fejlődést folyamatosan követjük, elemezzük, mérési

eredményként értékeljük. Fejlődésük ütemét a nevelési évben 2 alkalommal dokumentáljuk.
A pedagógiai programnak megfelelően, valamint a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe véve, 2020. szeptemberétől átdolgozásra került a „ A gyermek fejlődését nyomon
követő dokumentációja”. Az értékelési eredmények elemzése, összehasonlítása segíti
pedagógusaink következő évre történő tervezését. Az eredmények függvényében kérjük
Szaktanácsadói Szolgálat vizsgálatát, mely eredményeként szükség esetén egyéni fejlesztési
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tervet

készítünk

az

adott

gyermek

készségeit,

képességeit

megsegítve,

fejlesztő

szakembereink közreműködésével.
A Szaktanácsadói Szolgálat által kiállított Szakvéleményben foglaltak szerint, az SNI-s, a
BTMN-s gyerekek fejlesztését egyéni fejlesztési terv kidolgozása alapján segítjük. A
gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve, a Szakvéleményükben meghatározott
fejlesztendő képességterületekre fókuszálva, épített feladatokkal, játékokkal segítjük,
folyamatos kommunikációt biztosítva a szülők és a fejlesztő szakemberek felé.
4.

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről, életkoruknak megfelelő fejlettségi

szintjükről, folyamatosan (félévente, adott esetben gyakrabban) visszacsatolunk a szülőknek,
melyek tudomásulvételét, aláírásukkal is megerősítik. A gyermekek meglévő (előző félév,
előző évekbeli) mérési eredményeit nyomon követjük, gyengébb teljesítményeit további
feladatként, célként jelöljük meg és a szükséges fejlesztendő területet folyamatosan segítjük.
Az önértékelés keretében meghatározott mérések folyamatosan megvalósulnak, azok
összegző,

táblázatos

és

diagrammos

kiértékelése,

évente

kerül

kidolgozásra

a

tagintézményekben (a csoportokban).
Az eredményeknek megfelelően felülvizsgáljuk a stratégiai és operatív terveinket, különös
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. Szükség esetén korrekciót
végzünk (fejlesztési terv, szakemberek bevonása, Szakszolgálat igénybevétele).
Személyiség- és közösségfejlesztés
5.

Az intézményvezető a gyermekek óvodai felvételekor bizonyos információkkal már

rendelkezik a gyermekek szociális helyzetéről, amelyet óvodai elhelyezésekor figyelembe
vesz!
-

Egyéb esetben, támogatórendszert működtet, a tagóvoda vezetők, a fejlesztő

szakemberek, egyéb partnerek bevonásával.
-

Az újonnan érkező gyerekeket/családokat, a nyár végi családlátogatások alkalmával

megismerik

pedagógusaink,

folyamatos

kommunikációval

tájékozódnak

szociális

helyzetükről, állapotukról. A gyermekek mindegyikéről megfelelő információkkal igyekszünk
rendelkezni (partneri kapcsolatok, Szakvélemények, családlátogatások, bölcsődei látogatások
által), azokat megfelelően alkalmazni a nevelő, fejlesztő és oktató munkánkban.
-

Tagintézményeink integrációs módszerekkel segítik a tanulási nehézségekkel küzdő,

valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket.
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Megkülönböztetett figyelmet, célzott programot kaptak és kapnak pedagógiaiasszisztens,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, konduktor szakember segítsége által.
6.

A szülők a megfelelő kereteken belül vesznek részt a közösségfejlesztésben.

Tagóvodáink egyéni programja is befolyással van a szülők óvodai életbe történő bevonására.
Fontos számunkra, hogy a szülők is részesei legyenek bizonyos mértékig az óvodai
életünknek, bele lássanak pedagógiai munkánkba, gyermekeik közösségfejlődésének tanulási
kultúrát fejlesztő programjaiba.
A Tagóvodák Beszámolói megfelelő információkat nyújtanak az adott nevelési évben
megvalósult programokról, eseményekről, lehetőségekről, ami ebben az évben sajnos kevés
közösprogram erejéig tudott megvalósulni.
Pedagógiai munkával összefüggő eredmények
7.

A 8. tagintézményünk eredményeinek nyilvántartása:



A helyben szokásos megfigyelések, mérések eredménye:

- „A gyerekek fejlődésének nyomon követése” dokumentációban adott nevelési évben 2
alkalommal.
- Az ellenőrzési terv alapján, - a pedagógiai- dajkai munka, - az adminisztrációs feladatok,
megfigyelései, ---az ellenőrzési összefoglalókban, az év végi beszámolókban kerülnek
rögzítésre, e dokumentumokban követhetőek nyomon.
- Az önértékelések eredményei a vezetői látogatások, megfigyelések, interjúk és kérdőívek
alapján.


Az esetleges sport v. más versenyeredmények:

Sajnos ebben a nevelési évben is jelen volt szakaszosan a Covid járványhelyzet, ami a
sportrendezvényeket jellemzően a 2. félévre tolta át. A Bozsik program támogatásai mellett
(labdák, focikapuk, mezek, stb., 50.000 Ft értékben/óvodánként) foci versenyeket,
találkozókat hirdetett 2 alkalommal.


Pályázati lehetőségek által elnyert díjak, eredmények:

-

A pályázati eredmények: a tagóvodákon belüli méltatásában, online formában,

valamint a helyi folyóiratban (Szentendre és vidéke) kerülnek/kerültek elismerésre.
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-

Óvoda Központ- „Kincses Kultúróvoda 2021” címet nyerte el amit plakett és 1.500

000Ft összeg is jelentett.
-

Balestmegelőzési

Bizottság:

„Így

közlekedtek

Ti”

pályázaton

LEGÓ

ajándéktárgy
-

Több óvoda pályázott a „Nap gyermekei” pályázat 2022 – „Van új kalap a nap

alatt!” címre. -Minden gyermek naptejet, KreOvi -kreatív játékos feladatokat és mesét kapott
a napvédelem témájában
-

Országos balesetmegelőzési bizottság „Biztonságos Óvoda pályázat” Nyeremény: 2

dolgozó tanulmányainak kifizetése, Balesetmegelőzési oktatóanyag, Biztonságos óvoda cím
elnyerése
-

„Pöttöm fürdő program pályázat” Nyeremény: 1 db kültéri gyermek fa játszóház:

kb. 90.000.- Ft. 170 db tornazsák és fejlesztőfüzetek. Hungarocell díszek, labdák. Összesen:
kb: 130.000.- Ft.
-

Játéksziget „Együtt egy zöldebb karácsonyért” Nyeremény: kb: 10.000.- Ft -os

játékcsomag, egy 15% os kedvezmény kupon
-

Naturcleaning „A te bolygód, a te jövőd pályázat” Nyeremény: Társasjáték: kb.:

8000.- Ft, elismerő oklevelek
-

Generáli Közlekedésbiztonsági pályázat közlekedési eszközökre - (75.000 Ft.

értékben), sorsolás: 2022. 11.15.
-

Nemzeti tehetség pályázat- " A hazai és határon túli óvodai tehetség- kibontakoztató

programok támogatása"650 000Ft
-

Vasvári Tagóvoda: Az önkormányzat által finanszírozott beruházás: teljes

tetőcsere
-

Bimbó úti Tagóvoda: Concerto program: az óvoda energetikai felújítása: Zöld fal és

napelem
-

Egre úti Tagóvoda: NER által kiírt zenei pályázattal 180 000 forint

-

Izbégi Tagóvoda: Energetikai pályázat elnyerése



Minősítések, Tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeinek nyilvántartása: az OH

felületén, illetve a beszámolókban találhatóak meg. Egyéb esetben értékelésük, elismerésük
értekezletek, közös alkalmak eseményein került kihirdetésre!
A járványhelyzet miatt a 2021-2022-es nevelési évben is többnyire online formában történtek
a minősítések! Bimbó utcai tagóvoda:
Nyiscsák Istvánné, Németh Nóra
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Egres úti Tagóvoda: Horváthné Varjú Éva
Izbégi Tagóvoda: Vitovszki Lászlóné
Tanfelügyeleti ellenőrzés (Intézményi – A Hold utcai tagóvodában volt. )


Az óvodai elismerések, díjak, dolgozói méltatások hirdetésére:

-

Az elismerések, az oklevelek, a köszöntések, méltatások és díjak átadására - vezetői

értekezleteken, - városi ünnepen, - pedagógusnapokon került sor, ünnepélyes keretek között.
Megjelenhet az év végi Beszámolókban, a helyi folyóiratban.
-

A Szentendre Város Pedagógiai Díját 2022-ben Ujsághy Gyuláné a Szentedre Városi

Óvodák Intézményvezető helyettese kapta.—Média, Szentendre és Vidéke folyóiratban.


Tagóvodáinkban 4 munkaközösség végzi, végezte eredményesen a munkáját, segítve a

gyakorlott és kezdő pedagógusokat:
-

Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége (SZÓNÉK)

-

Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége; – külső világ tevékeny

megismerését fejlesztő közösség
-

Kompetencia alapú nevelést segítő munkaközösség

-

Tehetséggondozó munkaközösség

Munkájuk értékelése, eredményessége, az év végi Beszámolójukban olvasható.
Az intézmény vezetése, nevelőtestülete gondoskodott a nevelési, tanulási eredményességről
szóló információk belső nyilvánosságáról, az eredmények elemzéséről és a szükséges szakmai
tanulságok levonásáról és visszacsatolásáról. Az eredményes nevelési- tanulási módszerek
alkalmazását, pedagógusaink felhasználják pedagógiai munkájuk további megvalósításában.
Ebben a nevelési évben a Munkaközösségek munkája már egy-egy esetben személyes
kapcsolattartással is meg tudott valósulni.


Intézményeinkben a Tagóvodák évek óta egyéni programját kiegészítő, az arra ráépülő

művészet iránti érzékenyítést segítő Bánáti- Sverák program, a Bon- bon Matinékomolyzenei programsorozat, a Népmeséket éltető Mese- mozi program, a Covid 19.
járványhelyzet miatt ebben a nevelési évben nem tudott megvalósulni, amely a
Beszámolókban is megjelenik.


Neveltségi mutatókat óvodáink nem mérnek.
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
8.

A Szentendre Városi Óvodák nyolc tagóvodát egyesít, melyek a közös pedagógiai

alapelvek, célkitűzések mellett, megtartották egyéni arculatukat. Az intézmény vezetése
támogatja, segíti a tagóvodák egyéni arculatának megőrzését, az óvodapedagógusok belső
továbbképzéseken, munkaközösségeken belüli együttműködését. A pedagógusok szakmai
csoportokat alakítottak ki, melyben működési körüket meghatározva, önálló munkaterv
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozták
meg, készítették el. Az intézmény vezetése támogatja és ösztönzi együttműködésüket,
amelyek az intézményi célokat segítik.
Munkaközösségeink:
 Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége (SZÓNÉK)
 Szentendrei Óvónők Környezetnevelői Munkaközössége; – külső világ tevékeny
megismerését fejlesztő közösség
 Kompetencia alapú nevelést segítő munkaközösség
 Tehetséggondozó munkaközösség

9.

Az

intézmény

munkatársai

számára

biztosított

a

munkájukhoz

szükséges

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A továbbra is jelenlévő járványügyi
helyzetek miatt, az év első felében online valósultak meg a vezetői, fenntartói értekezletek,
amelyek adott helyzetnek megfelelően változtak. A munkafeladatokkal kapcsolatos
információk, elsősorban az IKT-s eszközök segítségével kerültek átadásra, továbbításra.
Az intézmény külső kapcsolatai
10.

Az intézmény vezetése a jogszabályban, a COVID helyzet miatt folyamatosan változó

rendelkezéseknek megfelelően tett eleget tájékoztatási kötelezettségeinek. Ebben az
időszakban az információk átadása elsősorban digitális formában, illetve papíralapon tudott
megvalósulni. A járványhelyzet miatt a már kialakított információáramlást biztosítottunk a
szülők, a partnerek felé.
A tagóvodák programjait a honlapokról ismerhették meg az új szülők, de örömünkre az
az óvodai nyílt napok és a beiratkozások személyesen is megvalósulhattak.
11.

A tájékoztatásokat folyamatos ellenőrzések és visszacsatolások kísérték.
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A külső partnerek közül
Bölcsőde- óvoda kapcsolata:
-

A kapcsolattartás szülői értekezlet év elején a tagóvodák udvarában valósult meg.

-

Az óvodapedagógusok bölcsődei látogatása május hónapban megtörtént.

-

A vezetők információcserével továbbra is segítették egymást.

-

A vezetők folyamatos szóbeli és digitális kapcsolatban álltak egymással, a gyermekek

érdekeinek érdekében.
Óvoda- Iskola kapcsolatában:
-

Az iskolák tájékoztató dokumentumait folyamatosan továbbítottuk a pedagógusok, a

szülők felé. Szervezett nyílt napjaikat, ismerkedési programjaikat kommunikáltuk.
Óvoda- Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság kapcsolatában:
-

Kapcsolatunk kiemelten digitális, illetve papíralapú volt.

-

A szükséges rendelkezéseknek, védőfelszereléseknek megfelelően volt mód a

gyermekek „belső” fejlesztő szakember általi megfigyelésére, fejlesztésére.
Óvoda- Egészségügyi kapcsolat:
-

A védőnői ellenőrzések mellett (2-3 alkalom), fogászati ellenőrzésük is volt a

gyerekeknek. Idén nagyon megnőtt a kisebb megbetegedések száma. A gyerekek a tavaszi
időszakban is többet betegeskedtek, hiányoztak mint ezt megelőzően.
Óvodai Önértékelés viszonylatában: A rendszerünkben lévő pedagógusok első alaklommal
történt önértékelése befejeződött, innentől a 5 évente előírt eljárásoknak megfelelően
végezzük feladatainkat. Nagyon sok munkát ró egy –egy személyre ennek az elkészítése, a
folyamatos visszacsatolás. Az adminisztrációs feladatok egyre csak nőnek, amelyek szinte
felesleges munkákat jelentenek.
Óvodáink Munkaközösségei- Óvodai Munkaközösségek kapcsolatában:
-

A

programjaikat

már

eredményesebben

tudták

megvalósítani.

(Lásd.

munkaközösségek beszámolói)
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A pedagógiai működés feltételei
12.

Intézményünk,

tagintézményeink

működésének

minőségét

nagymértékben

meghatározza, meghatározta a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra.
Az intézmény vezetése felmérte és folyamatosan méri a szükségleteket, a PP.
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét. Ezáltal reális képpel rendelkezik, Karbantartási és Beruházási tervet készít, amit a költségvetésnek megfelelően idejében jelez,
továbbít a fenntartó felé.
Sajnos ebben a nevelési évben nem volt anyagi lehetőség nagyobb beruházásokra. Most
fontosabb volt, hogy a biztonságos működéshez védőmaszk, védőkesztyű, higiéniás
fertőtlenítőszerek, papírtörlők biztosítva legyenek. A rendszeres (havi) fertőtlenítés is
biztosított volt a tagóvodákban.
A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi alapfeltételek az Önkormányzat által biztosítva voltak,
de a pluszokat alapítványi pénzből, adományokból tudtuk pótolni. Nagy segítség számunkra
az alapítványok megléte, hiszen az elmúlt években a szülők által átutalt adójuk 1%-ából és az
adományokból is fejlesztettük az óvodákat. / udvari játékok, füvesítés, gumitéglák, stb…/
Bevételi forrásunk még, mellyel a tárgyi feltételek újítását, cseréjét biztosítani tudtuk, a
különböző pályázatok által nyert összegek, vásárok bevételei.
Alapvető feladatunk a tagóvodák biztonságos és egészséges feltételek közötti működtetése
volt. / épületek felújítása, udvari játékok felülvizsgálata, javítása cseréje, tárgyi eszközök
cseréje, bővítése – eszköznorma betartása./
13.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a

nevelő-oktató munka humánerőforrás- szükségletéről.
A tagóvoda vezetők folyamatos kommunikációi, jelzései is reális képet adnak az
intézményvezetőnek a humánerőforrás biztosított feltételeiről, a feladatok elosztást, a
szakértelmet, az egyenletes terhelést illetően. Figyelemmel kíséri és támogatja a
továbbképzési programot, amelyet az egyéni életpálya és az intézményi célok figyelembe
vételével alakít ki.
14.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat az

intézményvezető idejében jelezi a fenntartó felé.
Sajnos folyamatos a személyi változás, többen pálya elhagyóak lesznek, igen nehéz pótolni a
megüresedett pedagógus helyeket. Az intézményvezető kiemelt figyelmet fordít az
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alkalmazotti közösség munkájának magas szintű igényességére, hatékonyságára, a vezetők
felkészült, következetes és felelősségteljes munkájára. Fontosak a hagyományok, az óvodák
egyéni arculatának megfelelő nevelő-tanító munkák.
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