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Bevezetés 
 
 
 
A beszámoló a 2020/2021. nevelési év szakmai és működési tevékenységének eredményeiről 

szól. 

Készült: az óvoda Éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1) értelmében, a 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde helyi Pedagógia Programjának cél és feladatai, valamint az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján. 

Az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Csökmő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő testülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből biztosítottuk, a 

törvényességi szabályok betartásával. 

 

 

1. Működési feltételek 

1.1. Személyi feltételek 

 

 

Óvoda  

Óvodapedagógusok száma 6 fő 

/1 fő intézményvezető, 

1 fő intézményvezető-helyettes/ 

Dajka 3fő 

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Összesen 10 fő 

 

Bölcsőde  

Kisgyermeknevelő 1 fő 

Bölcsődei dajka 2 fő 

Összesen 3 fő 

 

 

Pedagógiai munkánkat a Berettyóújfalui Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, tehetséggondozó segítette. Valamint 

logopédus, aki plusz heti 2 órában az intézménnyel kötött megbízással végezte még a 

korrekciós munkát. 



 

 

Óvodapedagógusok kisgyermeknevelő 

 

A nevelőmunkát ebben a nevelési évben 6 fő, a törvény által előírt végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógus látta el. Az év folyamán előforduló betegségek, szabadság miatti helyettesítés 

folyamatosan meg tudtuk oldani. 

A Mini Bölcsődében személyi változások történtek, itt is sikerült zökkenő mentesen megoldani 

az átmeneti időszakban . 

Óvoda 

Vezetői végzettséggel rendelkező pedagógusok száma: 1 fő  

Szakvizsgával rendelkező pedagógusok létszáma: 3 fő  

Fejlesztő pedagógus végzettséggel rendelkező pedagógusok száma: 2 fő  

PED I. sorolt pedagógusok száma: 4 fő  

 

Név Beosztás 

Soltész Andrea Óvodapedagógus 

intézményvezető 

Horgászné Tóth Timea Óvodapedagógus 

intézményvezető-helyettes 

Lakatosné Pénzes Mária Óvodapedagógus 

Nagyné Duro Anikó Óvodapedagógus 

Kisné Szabó Szilvia Óvodapedagógus 

Fekete Georgina Óvodapedagógus 

Mini Bölcsőde 

Nagy Imre Józsefné Kisgyermeknevelő 

Bartáné Nagy Tünde Bölcsődei dajka 

Tóth Zoltánné Bölcsődei dajka 

Nagyné Szakál Fruzsina Kisgyermeknevelő 

Baranya Renáta Bölcsődei dajka 

 



A személyi változások 

Nagy Imre Józsefné munkaviszonya 2021. 05. 31. napján megszűnt az intézményben. 

Nagyné Szakáll Fruzsina 2021. 06. 01. dátummal kezdett intézményünkben dolgozni a 

meghirdetett kisgyermeknevelő állában. 

Bartáné Nagy Tünde 2021. 05. 25. naptól családi ok miatt fizetetlen szabadságon van, 2021. 07. 

01.naptól a helyettesítésére felvettük Baranya Renátát. 

Nevelőmunkát segítő munkatársak 

 

Az óvodai nevelést segítő munkát az idei évben 4 fő dajka látta el, óvodai dajka végzettséggel 

mindenki rendelkezik.1 fő pedagógiai asszisztens, aki érettségivel rendelkezik. 

 

 

Név Beosztás 

Pappné Juhász Edit Pedagógiai asszisztens 

Marti Lászlóné Óvodai dajka 

Kiss Zsigmondné Óvodai dajka 

Molnár Anita Óvodai dajka 



Nevelőmunkánk szakmaiságának elősegítése 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom és 

biztosítom kollégáim és önmagam bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai 

munkánk megújuljon. Valamennyi továbbképzésünk összhangban áll Pedagógiai programunk 

céljaival. Ebben a tanévben online továbbképzésekre volt lehetőség. 

 

1.2.Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert jelentősen 

befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósítását. A csoportszobák világosak, tágasak. 

A tornaszoba és a fejlesztő szoba nagy segítséget nyújt a gyermekek egyéni és csoportos 

képességfejlesztésének megvalósításához. Az utazó szakemberek is zavartalanul, még 

hatékonyabban tudják végezni munkájukat így. Az új épületben az intézmény helyiségei a 

dolgozók munkájának köszönhetően esztétikusak, praktikusak. Folyamatosan zajlik a hiányzó 

eszközök, berendezések beszerzése. 

Az udvar még nincs kialakítva, folyamatos a tereprendezés. A gyerekek az épület melletti 

udvarrészen, vagy sétálással töltik az időt a szabad foglalkozások alatt. 

A pedagógiai szemléletű gazdálkodást előtérbe helyezve, az idei évben is benyújtottam az 

Önkormányzat költségvetési tervének elkészítéséhez az intézmény hatékony működéséhez 

szükséges kiadások listáját.  

 

1.3. Szervezeti feltételek 

A humán erőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak: 

• Három csoportos intézményünkben 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 

fődajka látta el a feladatokat.  

• Pedagógiai munkánkat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui 

Tagintézménye /4100 Berettyóújfalu, József Attila u.11../által biztosított fejlesztő 

pedagógus, logopédus,pszichológus, tehetséggondozó segítette heti egy alkalommal. 

• Nevelőmunkánk szakmaiságának elősegítése: 

A  képzési lehetőségeket továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérem, és lehetőség szerint 

támogatom és biztosítom a kollégáim bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai munkánk 

megújuljon. 

 

 



2. Gyermeklétszám 

 

Intézményünk 3 vegyes csoporttal működött, az alábbi összetétellel: 

/ 2021. május hónap / 

 

 Micimackó 

csoport 

Süni 

Csoport 

Katica 

csoport 

Összesen 

Létszám 23 23 23 69 

Lány 13 8 11 37 

Fiú 10 15 12 32 

HH 2 1 2 5 

HHH 3 2 1 6 

Logopédia 7 1 4  

BTM 2 1 -  

SNI - 1(2 fő 

számított  

létszámban 

) 

1 (3 fő 

számított 

létszámba 

) 

 

 

 

Tanköteles korú gyermek a 2020/21. nevelési évben: 21 fő, közülük 18 fő került 

beiskolázásra,3 fő szülői indítványra, szakértői véleménnyel alátámasztva, az Oktatási Hivatal 

döntése alapján további 1 év óvodai nevelésben részesül. 

 

 

Beiratkozás 

 

A 2020/2021-es tanévben a beíratott gyermekek száma összesen : 28 fő 

2020-21 tanévben óvodát kezdő gyermekek száma: 21 

2021-22 tanévre igénylő 3 évet 2021. 08. 31. napig betöltő gyermekek száma: 7 fő 

A törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk a 3 csoportba, felvett gyermekek számát.  

Mivel 2 SNI-s gyermekünk van /őket 2 ill. 3 fővel kell számolni/, így a felvett gyermekek 

számított létszáma 73 fő. 

Az óvodába felvehető gyermekek létszáma 90 fő. 

A 2020/2021 tanévben minden beíratott gyermek felvételt nyert az intézménybe. 

A várható gyermeklétszám szeptemberben 66  fő. 



 

2020/2021. Micimackó 

csoport 

Katica 

csoport 

Süni  

csoport 

Összesen 

Létszám 22 22 22 66 
 

 

Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése ebben a tanévben a járványügyi helyzetre 

való tekintettel megint csak tervezet maradt, hiszen ügyeletet látott el az intézmény 2021. 03. 08. 

óta. 

A leendő pedagógusok a látogatást még meg tudták oldani, a gyerekek már nem jutottak el az 

iskolába. 

 

Dátum Megnevezés Tartalma Helye Érintettek köre 
Március 
 
 
 
 
 
Április 
 
 
 
 
Május 

A leendő tanító 
nénik látogatása az 
óvodába 
 
 
 
A nagycsoportosok 
látogatása az 
iskolába, nyílt nap 
keretében 
 
Ismét a leendő 
tanító nénik 
látogatása az 
óvodába 

Nagycsoportos 
gyermekekkel 
ismerkedés, 
foglalkozás 
látogatása 
 
Részvétel egy 
kézműves 
foglalkozáson 
 
 
Ismerkedés, 
beszélgetés a 
gyermekekkel 

Minden csoportban 
 
 
 
 
 
A leendő tanító 
nénik osztálya 
 
 
 
Minden csoportban 

óvodapedagógusok 
tanító nénik 
gyerekek 
 
 
 
óvodapedagógusok 
tanító nénik 
gyerekek 
 
 
óvodapedagógusok 
tanító nénik 
gyerekek 

 

 

3. Pedagógiai folyamatok 

 

Tervezés-stratégiai és operatív tervezés: 

 Mint intézményvezető az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 

átalakítását elvégeztem. 

 A tervek készítése közös megegyezés alapján a nevelőtestület együttes munkájával történt  

 A fenntartóval való együttműködés a jogszabálynak megfelelően biztosított volt az év 

folyamán. 

 A munkatervben megfogalmazott feladatok megvalósultak. A stratégiai és operatív 

dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok a csoport, illetve gyermekek egyéni 



adottságait figyelembe véve megjelentek az óvodapedagógusok tervezőmunkájában és 

annak ütemezésében.  

 A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 

indokoltak. A pedagógiai folyamatok nyomon követhetőek a csoportnaplóban, valamint a 

gyermeki produktumokban. 

 Új informatikai rendszerben kezdtük el a munkát ebben a tanévben. Az OVPED online 

rendszer sok segítséget nyújt a pedagógusoknak , mind a tervezés, mind a gyermekek 

fejlesztése terén. 

 

Az ellenőrzés működtetése az intézményben: 

 

Intézményvezetőként spontán és tervezett megfigyeléssel, valamint dokumentum ellenőrzéssel 

végeztem belső ellenőrzést az intézményben. 

A spontán megfigyelés célja a beszoktatás, a szokás és szabályrendszer alakulásának 

megfigyelése, különös tekintettel a folyamatos napirend bevezetésének, és a tevékenységek 

közötti folyamatos átmenet biztosításának gyakorlati megvalósítására. 

A megfigyelés nem volt előre bejelentett, a nap bármely szakaszában megvalósulhatott 

A tervezett megfigyelés célja a kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, információgyűjtés 

a csoport, az óvodapedagógus, a dajkák, munkájáról. 

A dokumentum ellenőrzés célja a csoportban használt dokumentumok (csoportnapló; felvételi 

és mulasztási napló; egyéni fejlődési napló az OVPED rendszerben) ellenőrzése, azok pontos 

precíz vezetése. 

 

A belső ellenőrzés megvalósításának értékelése 

Játékszig
et Óvoda 
és Mini 
Bölcsőde 

Az ellenőrzés 
dátuma  
2020/2021 

Az ellenőrzés 
típusa,tartalma, 
értékelése 

Ellenőrzött 
személy 

Ellenőrző 
személy 

 3 alkalommal 
az önértékelés 
folyamán 
 
 
 
 
2 havonta 
 
 

Csoportnapló 
ellenőrzése: 
tervezése, 
tartalma, 
pontossága, 
kötelező 
elemek 
megléte.  
 
 

Óvodapedagógus 
 
 
 
 
 
 

Óvodapedagógus 
 
 

Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 

Intézményvezető 
 
 



 
 
 
 
 
folyamatos 
 
 
folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 
 
 
 
 
 
folyamatos 
 
 
 
 
folyamatosab
bá 
 
 
folyamatos 

Szakmai munka 
ellenőrzése. 
Foglalkozások 
látogatása, a 
pedagógiai 
munka 
megvalósításán
ak ellenőrzése 
 
Gyermekvédel
mi tevékenység 
 
Egészséges 
életmódra 
nevelés 
megvalósulásán
ak ellenőrzése 
rendszeres 
mozgás, 
higiéniás 
szokások, 
étkezés 
 
Környezeti 
nevelés, 
Környezetvédel
mi szokások 
megismertetése 
 
A gyermekek 
fejlődését 
nyomon követő 
dokumentáció 
 
Munkafegyele
m, 
adminisztráció 
 
Tisztasági 
ellenőrzések 

 
 
 
 
 

Gyermekvédelmi 
felelős 

 
Óvodapedagógus 

 
 
 
 
 
 
 

Óvodapedagógus 
 
 
 
 
 

Óvodapedagógus 
 
 
 
 

Óvodapedagógus 
Dajka 
 
Dajka, 
technikai 
dolgozók 

 
 
 
 
 

Intézményvezető 
 
 

Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

Intézményvezető 
 
 
 
 
 

Intézményvezető 
 
 
 
 

Intézményvezető 
 
 

Intézményvezető 

 

 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott gyermeki mérés-értékelés gyakorlata: 

 

 

• A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerése óvodába lépéstől kezdve 

folyamatos megfigyeléssel; az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján; egyéni 

fejlődési napló vezetésével az elektronikus rendszerben. Itt történik a lemaradások, eredmények, 



egyénnek szóló feladatok meghatározása.  

• Folyamatosan történik a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálata, és az 5 éves 

gyermekek fejlesztéséhez szükséges mérések is a szakszolgálat szakemberei által.Ezek 

eredményei alapján – ha szükséges – az intézményben megkaphatják a megfelelő fejlesztést. 

• Az iskolába menő gyermekek tudását, fejlettségi szintjét ezen eredmények alapján 

értékeljük, s a szülőkkel való egyeztetés után, a törvényi változásoknak megfelelően a szülő 

kérvényezheti a gyermeke még egy évig óvodai ellátását, melyet  az Oktatási Hivatal szakértői 

vizsgálati véleménnyel alátámasztva támogat, vagy elutasít, döntést hoz az iskolakezdésről. 

 

SNI gyermekek ellátása: 

 

Ebben a nevelési évben 2S N I  (sajátos nevelési igény) gyermek volt az intézményben. 

Az ő megfelelő fejlesztésükről gyógypedagógus gondoskodik, az intézménnyel kötött  

megállapodás szerint. 

 

 

4. A nevelőmunka értékelése 

 

Nevelőmunkánk tervezése és gyakorlati megvalósulása az Nkt. és annak rendeleteivel, 

Tevékenység-központú Pedagógiai Programunkkal, az intézmény Szervezeti Működési 

Szabályzatával, és az elfogadott éves Munkatervvel koherensen valósult meg. 

Az óvoda dokumentumai naprakészek, tudatos, tervszerű és logikusan felépített nevelési és 

fejlesztési célokat, feladatokat tartalmaznak a gyermekcsoportra, a kisgyermekre vonatkozóan.  

Ebben a tanévben az OVPED rendszerben működtetett csoportnaplót használtunk. 

Nevelőmunkánkban kiemelten kezeltük a kötetlen napirend kialakítását, a párhuzamos 

tevékenységek bevezetését, az egyénre szabott differenciált fejlesztést, az egészséges életmódra 

nevelést, és a játékba integrált tanulást. 

Nevelőmunkánk eredményességét a gyermekek fejlődését folyamatosan vezetjük, és a szülőkkel 

megismertetjük. Azt gondolom, így fontos információkat kapnak gyermekük fejlődéséről. 

Emellett nagyban segíti az óvoda-család kapcsolat kialakítását, a kölcsönös és hatékony 

kommunikációt.  

A Fejlődési napló pontos vezetése nagyban segíti munkák eredményességének, hatékonyságának 

vizsgálatát.  

Mindhárom csoportban azonos fejlődési naplót és csoport naplót vezetnek az 

óvodapedagógusok, mely szintén az OVPED rendszerben működik online módon.  
 



A BOZSIK foci program keretében is sok nagyszerű élményben volt részük az ovisoknak. 

melynek keretében az intézményből is jártak el gyerekek a tornaterembe az ügyeleti rend 

bevezetéséig. Az előző évben járó gyerekek az iskolában is részt vettek a programban. 
 

A munkatervben meghatározott ütemterv szerinti feladatok megvalósulása 

 

Kiemelt feladat volt a jogszerű és biztonságos működés biztosítása intézményi szinten. A 

törvényességi megfelelést az alapdokumentumok biztosították, az abban foglaltak betartása és 

betartatása volt a kiemelt feladat.  

A jogszabályváltozások miatt a dokumentumok figyelemmel kísérése kiemelt feladat 

folyamatosan. A dokumentumok nyilvánossága biztosított az intézményben a vezetői irodában 

nyomtatott formában, valamint az Önkormányzat honlapján kialakított intézményi honlapon és a 

Közoktatási Informatikai Rendszer elektronikus felületén.  

A dajkák munkaköri leírásukban megfogalmazott feladatok ellátását végzik az 

óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve. A lehető legtöbb időt bent töltik a csoportban 

és így eredményesebb a nevelőmunka és hatékonyabb az összedolgozás az óvodapedagógusok 

és a dajkák között.  

A közösségünkben kialakult etikai kódexben is megfogalmazott szabályok, elvárt munkahelyi 

viselkedési normák biztos kereteket adnak az összehangolt, eredményes, együttműködő 

munkavégzéshez.  

A tűzcsap, tűzoltó készülékek és a nyomáspróba, valamint a nyomásmérés vizsgálata megtörtént 

2 alkalommal, az előírásoknak megfelelően.  

A kártevő irtási szolgáltatás ÁNTSZ engedélyszámmal rendelkező szolgáltatóval kötött 

szerződés alapján a törvényességi előírásoknak megfelelően megtörtént kettő alkalommal.  

A tisztítószerek, vegyszerek használatánál a környezetvédelem, a költségtakarékosság és az 

előírási útmutatók az irányadók. A használatuk alkalmával a biztonsági előírásokat betartják a 

dolgozók. A gyerekektől elzárva és külön helyiségben történik a tárolásuk. A biztonsági 

adatlapok nyilvántartása naprakész.  

Tüdőszűrőn és üzemorvosi vizsgálaton határidőre minden dolgozó részt vett.  

Minősítéssekkel és tanfelügyelettel kapcsolatos elvárások segítése, szervezése, dokumentálása, 

széleskörű tájékoztatás, belső továbbképzések szervezése (Oktatási Hivatallal kapcsolattartás, 

szakértők fogadása) a nevelőtestület, illetve érintett óvodapedagógus számára megtörtént.  

Aktuális általános tájékoztatást és jogszabályi értelmezést kapott minden óvodapedagógus és 

kisgyermeknevelő. A gyermekek fejlődésének a nyomon követése – adminisztrációs 

dokumentálás naprakész volt és határidőket figyelembe vevő. A fejlesztési javaslatokat és 

megállapításokat az óvoda a szülők rendelkezésére bocsájtotta. 

A hittan foglalkozások rendszeresen biztosítottak voltak óvodánkban a szülők részére 



térítésmentesen.  

Előzetesen felmértük az igényeket a szülők részéről.  

Nevelés nélküli munkanapok: 5 alkalommal tartottunk a nevelési év során a törvényileg 

engedélyezett lehetőség alapján.  

Az év közbeni zárva tartás a szülői igények felmérése mellett (téli-nyári zárás rendje) a Fenntartó 

engedélyével a betervezettek szerint történt.  
 

5. Önértékelések, minősítés 

 

Ebben a tanévben minden pedagógusnak elkészült az önértékelése.  

Tanfelügyeleti ellenőrzés is volt kijelölve 2 pedagógus részére az intézményben. A járványügyi 

helyzet miatt azonban tanfelügyelet nem történt meg, (Egy későbbi időpontban lesz.) 

1 Minősítési eljárást indítottunk ebben a tanévben. 

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés 

 

Vállalt feladatok 

 Az év folyamán mindenki igyekezett saját lehetőségeihez képest teljesíteni a vállalt 

feladatokat, vezetni a dokumentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, részt venni a 

hátránykompenzációban, és a tanköteles gyermekeket felkészíteni a sikeres iskolakezdésre. 

 

 A folyamatos napirend beépülésével, sokkal gördülékenyebben telnek mindennapjaink, 

csökkent várakozási idő (holtidő), nőtt a szabad játékra fordítható idő, folyamatosabbá, 

zavartalanabbá vált a tevékenységek közötti átmenet. Szerepjátékok sokkal 

elmélyültebbé, tartalmasabbá váltak, hosszabbodott időtartamuk. 

 A párhuzamosan futó tevékenységek tervszerű alkalmazása szintén beépült a mindennapi 

gyakorlatba, segítve a vegyes életkorú gyermekek differenciált fejlesztésének 

sokoldalúbb megvalósítását. 

 A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a hatályos kormányrendeletnek megfelelően újra 

életbe léptek az Intézményi Intézkedési tervben előírt szabályozások. Az ügyeleti idő alatt 

is megoldott volt a gyermekfelügyelet, a szülők rugalmasan, megértéssel kezelték a 

helyzetet. Az intézmény takarítását, fertőtlenítését elvégeztük, biztosítottuk a gyerekek 

étkeztetését a megfelelő higiéniás szabályok betartása mellett. 

 

 

 



Információ átadás 

 

Az információáramlás lehetőségekhez mérten megfelelő, a jó kommunikációs kapcsolat a 

hatékony együttműködés alapfeltétele. 

A szóbeli információátadás naponta beszélgetés, megbeszélés formájában, az általános óvodai 

kérdések szakmai egyeztetések, értekezletek formájában történik. 

 

Az elektronikus információ átadás rugalmasan működik, mint a munkatársak, mind pedig a 

szülők irányába. 

A kialakult koronavírus járvány miatt fenntartói döntés alapján óvodánk 2020.03.16. –máj. 24.-

ig ügyeleti rendben működött, ez idő is gyerekeket fogadtunk.  

A családokkal való folyamatos kapcsolattartás érdekében zárt facebook csoportokban valósult 

meg. A szülők nagyon együttműködőek voltak, segítették egymást a csoporthoz való 

csatlakozásban, s visszajelzéseikkel is hozzájárultak a kapcsolattartás sikerességéhez.  

7. Külső kapcsolatok 

 

Az intézmény külső kapcsolatainak tartalma: 

 

 Óvoda és a szülők: rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal (napi 

beszélgetések, közös ünnepek, rendezvények, faliújság).A kialakult Járványhelyzet miatt 

ebben a tanévben sajnos minden nyílt rendezvényünk be került az intézmény falai közé, 

ahol a pedagógusok és a gyermekek vettek részt. 

 Általános Iskola: A helyi Általános Iskolával kialakult sokoldalú együttműködő 

kapcsolatunk az idei évben sajnos a járványügyi helyzet miatt szintén személyes 

kontaktus nélkül tudott megvalósulni. A pedagógusok látogatása megoldódott, de a 

gyermekek iskolai nyílt napon nem tudtak részt venni, hiszen nem tartotta meg az 

iskola. 

 Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

családok feltérképezése, figyelemmel kísérése szintén feladatunk a hatékony 

jelzőrendszer működtetésében való részvételünkkel. Folyamatos kapcsolattartással, 

jelzőrendszeri értekezleten való rendszeres részvétellel, közös családlátogatásokkal, az 

esetleges veszélyeztetettségre utaló jelek, helyzetek feltárásával, problémamegoldással. 

Ebben a tanévben kevés jelzéssel kerestük meg a szolgálatot. 

 Védőnői Szolgálat: rendszeres tisztasági vizsgálatok, státusz vizsgálatok, tájékoztató, 

családlátogatás kérése. 



 Közművelődési Intézmények: Faluház és könyvtár lehetőség szerint előadások 

látogatása, kézműves programok. A járványügyi helyzet miatt sajnos nem került sor 

ilyen jellegű tevékenységre. 

 A fenntartóval: rendszeres a kapcsolattartás a gazdálkodás, adminisztrációs 

feladatok, pályázatok, nyári gyermekétkeztetés, karbantartási munkálatok feladatának 

elvégzése érdekében. 
 

8. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel 

 

A szülői szervezettel és a szülőkkel is jó, nyitott, együttműködő kapcsolat alakult ki. A 

családdal való kapcsolatunk az őszinte, nyílt, korrekt és folyamatos tájékoztatáson alapult. 

Az év elején kitűzött célokat igyekeztünk megvalósítani. Igazán lelkes, segítőkész, aktív szülői 

gárdát tudhatunk magunk mellett, mely nagyban segíti munkánkat. 

Az újra kialakult járványügyi helyzet miatt, azonban a velük való kapcsolattartás formája 

többnyire online módon, vagy telefonon történt. 

Nem került sor új SZMK tagok megválasztására, az előző évben lévő tagok vállalták a 

kapcsolattartást. 

 

SZMSZ tagok: 

Nyitrai Erika 

Ilyés Andrea 

Hegyesi Melinda 

Nagyné Vincze Andrea 

Szabó Balázsné 

Nagyné Farkas Ivett 

 

9. Óvodai ünnepek, hagyományok, egyéb események 

 

A szeptemberi nyitás után ismét a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében tett 

óvintézkedések teljes mértékben felborították a hagyományos menetrendünket. Nem a tervezett 

formában tartottuk meg a rendezvényeinket, a nyílt ünnepségeink zártan az intézményben 

kerültek megrendezésre a dolgozók és a gyerekek részvételével. 

 

 

 

 



10. Gyermek-illetve dolgozói baleseti statisztika, a megelőzésre tett intézkedések. 

 

Nem volt az intézményben gyermek, és dolgozói baleset. Köszönhető a balesetmentes év a 

körültekintő odafigyelésnek, gyermekek figyelmének felhívása a veszélyekre, ill. annak 

elkerülésére, a szülők és a kollégák aktív együttműködésével. Folyamatosan ellenőrizzük az 

épületet, a csoportszobai játékokat, bútorokat, eszközöket, ha szükséges gondoskodtunk 

javításáról, cseréjéről. 

 

. 

11. Összegzés 

 

Intézményünkben a2020/2021-es nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag 

megalapozott volt. Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelést 

közvetlenül segítő munkatársak, a nevelésbe bevont külső partnereink (fejlesztőpedagógus, 

logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, tehetséggondozó) a munkájukat felelősséggel, 

elhivatottsággal végzik. 

A következő nevelési évben szintén innovatív módon alkalmazkodnunk kell a változó 

elvárásokhoz, újabb pedagógiai tartalmak beépítésével a módszertani, szakmai megújulást 

megtartva az óvodapedagógiai, szakmai értékeit. 

Fontos számomra, hogy óvodánk értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve 

hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, melyek lehetővé teszik a további eredményes 

működést. 

Törekszem az óvoda költségvetésének megfelelően, takarékosan gazdálkodni, megkeresni a 

pályázati lehetőségeket, melyeket az intézmény még eredményesebb működésére fordítunk.  A már 

meglévő eszközöket rendszeresen felülvizsgálom, gondoskodom karbantartásukról, cseréjükről. 

További eredményes tevékenységünkhöz továbbra is kérem a fenntartó Képviselő Testület 

megtisztelő támogatását. 

 

 

Tisztelettel: Soltész Andrea 

               intézményvezető 

 

 

 

Csökmő,2021. 07. 16. 


	Óvodapedagógusok kisgyermeknevelő
	Nevelőmunkát segítő munkatársak
	Nevelőmunkánk szakmaiságának elősegítése
	1.2.Tárgyi feltételek
	1.3. Szervezeti feltételek
	A humán erőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak:
	2. Gyermeklétszám
	3. Pedagógiai folyamatok
	Az ellenőrzés működtetése az intézményben:
	A Pedagógiai Programban meghatározott gyermeki mérés-értékelés gyakorlata:
	SNI gyermekek ellátása:
	6. Belső kapcsolatok, együttműködés
	Információ átadás
	9. Óvodai ünnepek, hagyományok, egyéb események
	11. Összegzés

