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1. Pedagógiai folyamatok 

 
1.1. Tervezés 

 

A 2019/2020-as nevelési évben az óvodai stratégiai dokumentumok közül a Szervezeti 

Működési Szabályzatban történt változás. Ezen módosítás a törvényi változásokat követte: 

óvodáztatással, tankötelezettség teljesítésével, eljárásrend változásával, óvodavezetői pályázat 

véleményezésével kapcsolatosan. Emellett a köznevelési törvény változása lehetőséget nyitott 

arra, hogy célfeladat után céljuttatást kaphassanak az óvodapedagógusok, ennek lehetőségét 

biztosítottuk az SZMSZ-be építéssel, a fenntartó egyetértésével.  

A házirend módosítására a vészhelyzet kialakulása miatt került sor, a szülők szabadon 

igazolhatták a gyermekeik távollététét a nevelési év utolsó napjáig. 

 Az intézmény dokumentumai egymásra épültek az adott időszak oktatáspolitika elvárásait 

vették figyelembe. 

A nevelési év előkészítése a nevelőtestület, munkaközösség bevonásával, javaslataik 

figyelembe vételével készült. Az éves munkaterv alapját az előző év beszámolója, az 

intézményi és a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés javaslatai adták. Az éves munkaterv 

tartalmazta a célokat, feladatokat, felelősökkel, határidőkkel együtt.  

A tervezés és megvalósítás az év folyamán a nevelőtestület tagjai és a nevelő- oktató munkát 

közvetlenül segítő kollégák aktív részvételével valósult meg. Igyekeztünk a feladatokat 

egyenletesen elosztani, ezzel is segíteni az egyenletes terhelést, melybe természetesen az 

emberi tényezők közre játszottak.  

Partneri elégedettség mérés az érintett nevelési évben a gyermekek tekintetében történt, 

valamint a szülőket és az óvodapedagógusainkat kértük arra, hogy az online nevelésről, 

kérdőív formájában fogalmazzanak meg gondolatokat. A folyamatos fejlődés, elégedettség 

növelése érdekében a gyermeki elégedettség mérés és kérdőívek kiértékelése érdekében 

meghatároztuk az erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Az intézményi önértékelési 

csoport végzi az intézményi önértékelés tervezését, és megvalósítását. (1. számú melléklet) 

Az óvodapedagógusok tervező munkájának alapját a Pedagógiai Program, Éves munkaterv 

elvei, előírásai adták. Figyelembe vették az elvárásokat, a gyermekek és csoportok 

fejlettségét. A gyermekek fejlődésének nyomon követése dokumentáció vezetése folyamatos 

volt. A második félév felméréseit, megfigyelések tapasztalatait áprilisban rögzítettük volna, a 

vészhelyzet miatt a március közepi állapotot rögzítették az óvodapedagógusok, melyet az 

intézményben elsőként az INFORMÍR elektronikus rendszerbe is felrögzítettek. Ez a rendszer 

segíteni fogja a megfigyelések eredményeinek egyéni, csoportos és intézményi kiértékelését.  

Az óvodapedagógusok a tervek mellett rugalmasan alkalmazkodnak a gyermekek 

kezdeményezéseihez, szükségleteihez, igényeikhez, a spontán kialakult helyzetekhez 

(élményszerző séták, kirándulások, vészhelyzet…). A csoportnapló, a nevelési tervek, egyéni 

fejlesztési tervek rendszerbe foglalták a pedagógiai folyamatokat. Jó alapot adnak a 

gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő tervezéshez. A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése szintén megjelent a tervező munkában, figyelembe véve a fejlesztő- és 

gyógypedagógusok észrevételeit, instrukcióit. A tervek és a gyermeki produktumok tükrözték 

(fényképek, vagy valós produktumok formájában fellelhető az intézményben) a csoportban 

megvalósuló munkát. 

A belső ellenőrzésünk során információt szerzünk a végrehajtás folyamatáról és 

eredményeiről. Fontos, hogy mindenki megértse az ellenőrzés értünk van, célja a hatékonyság 

mérése, az erősségek megerősítése, annak feltárása, hogy mely területeken van szükség az 

óvodapedagógusok, a vezető, az intézmény munkájának hatékonyabbá tételére. A belső 
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ellenőrzés tervezése kidolgozott volt (látogatások, dokumentumok ellenőrzése). A jövőben a 

hospitálások lehetőségét kell alaposabban tervezni és megvalósítani. A csoport naplók 

tervezése az elvárásoknak megfelelt. Gondot a leadási határidők betartása jelentette, valamint 

a vészhelyzet alatti munka dokumentálási módja.  

A fenntartó felé évente egy alkalommal, jelen beszámolóval teszünk eleget tájékoztatási 

kötelezettségünknek. 

 

Az intézmény fenntartója biztosította az intézmény számára a jogszerű működés feltételeit. A 

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 83 § (2); d és 25 § (7) szerint rendelkezik a 

maximális csoportlétszám engedélyezéséről és a csoportok számának indításáról, az 

engedélyezés megtörtént. 

Fejlesztendő terület: A szabályzók véleményezésekor több időt kell adni az anyagok 

megismerésére, javaslatok tételére, és véleményezésre. Házi továbbképzés keretében a power-

point és excel program használatának elsajátítását kell segítenünk, ebben a saját dolgozók 

(óvodatitkár, programok használatának ismeretével rendelkező óvodapedagógusok) segítségét 

kérjük. 

 

 

 

1.2. Megvalósítás 

 

A stratégiai dokumentumokra a (Pedagógiai Program, Vezetői pályázat) épült az óvoda éves 

munkaterve, ehhez szorosan kapcsolódik a Bábmunkaközösség munkaterve (6. számú 

melléklet), az önértékelést támogató munkacsoport (becs) éves terve, a csoportok nevelési 

tervei is. A PP tartalmazza a nevelésünk célját, feladatait. Ezzel összhangban készültek el a 

csoportok nevelési tervei. 

Célunk volt: 

- a törvényes, színvonalas működés 

- pedagógiai munka folytonosságának biztosítása 

- a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló- célok tudatos beépítése, a 

tervezés megvalósítása, értékelés és korrekció folyamataiban a csoportok és az egyes 

gyermekek szintjén egyaránt 

- gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, 

- szeretetteljes családias légkörben olyan tevékenységek szervezése, ahol a gyerekek 

egyéni képességei kibontakoznak 

- a későbbi fejlesztéshez szükséges testi, szociális, értelmi, érettség kialakítása, különös 

tekintettel az életkori és egyéni sajátosságokra 

- játék - mint az óvodáskorú gyermekek fő tevékenysége - feltételeinek biztosítása  

- befogadás megvalósulása, optimális fejlesztő hatások megkeresése 

- egészséges életmódra nevelés, a környezet megismerésére, szeretetére nevelés, a 

helyes nyelvhasználat megalapozása, hagyományok ápolása 

- családokkal együttműködés 

- nevelőtestület szakmai tudásának bővítése 

- teljes pedagógiai folyamat követhető legyen a tevékenységi tervben, a 

csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban 

- tervezett munka megvalósulása. 

A célok minél magasabb szintű megvalósításához továbbképzéseken veszünk részt, az ott 

szerzett tudást megosztjuk egymás között, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre is. 

A fentebb említett célok megvalósulásának támogatására készült az óvoda éves munkaterve 

az óvodapedagógusok nevelési terve és heti tervezése is.  
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A működést irányító terveink egymásra épültek. A lehetőségekhez képest mindig a célok 

megvalósulásán dolgoztunk, a kialakult helyzetnek megfelelően, melyhez a stratégiai, 

operatív tervek adták az iránymutatást.  

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításaira kerestünk megoldásokat a 

következőkben: 

A gyermekek felmérésére egységes intézményi rendszer működött. A gyermekek felmérési 

eredményeinek feldolgozásának, értékelésének módját (elemzés, összehasonlítás) kellett 

kialakítani, ennek alapján kellett a fejlesztési területeket meghatározni. Ehhez vásároltuk meg 

az INFORMIR rendszert, melyet elsőként a jelen beszámolási időszak második félévében 

használtunk. Ahhoz, hogy a rendszer elvárásainknak meg tudjon felelni, további 

együttműködésre van szükség a program fejlesztőjével. 

A tankötelezett korú gyermekek tekintetében áttekintettük, hogy milyen százalékban 

maradnak a gyerekek további egy évig óvodai nevelésben, vagy kezdik az iskolai oktatást, 

valamint azt, hogy hány százalékban volt szükség engedély kérésére. 

A Pillangó nagycsoportban Dohányzás megelőzési program került bevezetésre Trefeliné 

Schweigert Zsuzsanna óvodapedagógus irányításával. 

 

 

1.3. Ellenőrzés 

. 

 Átlátható ellenőrzési rendszert működtettünk. Ellenőrzésünk célja a kiemelt feladatok 

megvalósulásának ellenőrzése, a pozitívumok megerősítése, erősségek keresése, a 

fejlesztendő területek feltárása volt. Az ellenőrzés kiterjedt pedagógiai-tanügyigazgatási-, 

munkáltatói feladatokra, gazdálkodásra, munkavédelmi előírások betartására, baleset 

megelőzésre, intézmény tisztaságára. Konkrét, részletes adatot (az ellenőrzés területe, 

módszere, a megfigyelés szempontjai, várható időpontja, gyakorisága, ellenőrzést végző 

személyek) tartalmazó ellenőrzési terv alapján történik az éves ellenőrzés. Az ellenőrzés 

spontán megfigyelés útján (pl. nyári udvari élet, befogadás, szülői értekezlet tartása, jeles 

napok stb.) és tervezett módon is megvalósult. A dokumentum ellenőrzés kiterjedt a 

Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló, Gyermekek fejlődésének nyomon követése, 

dolgozók jelenléti ívének ellenőrzésére. Az óvodapedagógusok pontosan, naprakészen vezetik 

a dokumentumokat. Jól tükrözi a pedagógiai munkát, a komplexitást. A tervező munkában 

megjelenik az esélyteremtés, tehetségekre való odafigyelés, az SNI-s gyermekek fejlesztése. 

A leadási határidők betartása azonban nehézkes. Erre nagyobb figyelmet kell szentelni a 

közeljövőben. Gyermekek fejlődésének nyomon követése dokumentumokat a szakmai 

helyettesnek időben leadták az óvodapedagógusok, a szülőknek a gyermekek fejlettségi 

állapotáról írásbeli tájékoztatást készítettek. A dajkák folyamatosan vezették a takarítási 

naplót, és végezték a takarítási munkát. Az EMMI javaslatait vettük figyelembe az 

eljárásrendek kialakításánál a vészhelyzet- és az azt követő időszakban.  

 

 

 

 

 

1.4. Értékelés 

 

Terveink szerint a tavasszal került volna sor három óvodapedagógus önértékelésére, a 

vírushelyzet kialakulása miatt elmaradt feladatainkat ősszel fogjuk pótolni (Farkasné Nagy 

Judit, Buzás Csilla, Róma-Csókás Anett). 
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A különböző mérések (gyermeki, partneri elégedettségi) során kapott eredmények alapozzák 

meg a fejlesztendő területeket. A gyermeki, partneri elégedettségmérés és annak elemzése, 

megállapítása a beszámoló mellékletét képezik (1. számú mellékletben). 

Óvodapedagógus és szülői kérdőívek válaszai a 2. 3. mellékletben találhatóak. 

A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet 63 

§-nak figyelembevételével készült el. Az óvodapedagógusok évente két alkalommal, minden 

év novemberében és áprilisban rögzítik az eredményeket. A gyermekek fejlettségének 

méréséhez legfőképpen a megfigyelés eszközét használták pedagógusaink, emellett 

feladatlapokat, és a beszélgetés módszerét. Ahol bizonytalan volt az óvodapedagógus a 

gyermek fejlettségének megítélésében vagy további szakember támogatását ítélték 

szükségesnek, ott a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérték. 

 

 

1.5. Korrekció 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend tekintetében történt módosítás. Szükséges 

lesz a következő nevelési évben a Pedagógiai Programunk felülvizsgálata. Az ellenőrzések, 

mérések eredményeit dokumentáljuk, összesítjük gyermekenként, csoportonként és 

intézményi szinten. Ez alapján határozzuk meg a fejlesztendő területeket, készítjük el a 

következő nevelési év munkatervét. Maximálisan törekedve az egyéni bánásmód, az egyéni 

haladási ütem biztosítására, a hátránykompenzációra. A tehetség „csírák” fejlesztésére kiemelt 

figyelmet fordítunk. A differenciálás a gyermekek fejlettségét, érését figyelembe véve 

történik, hangsúlyos szerepet kap a nevelési, tanulást támogató folyamatokban. 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
2.1. Személyiségfejlesztés 

 

Nevelésünk során az egyéni fejlettséget, képességeket vettük figyelembe, a gyerekek 

szükségleteit, a gyerekek szociokulturális helyzetét, a fejlődés ütemét, a kiemelkedő 

képességeket, ehhez igazítottuk az egyéni, differenciált nevelést.  Igyekeztünk sokéves 

tapasztalatainkat felhasználni, jól bevált eszközöket, módszereket alkalmazni a gyermekek 

megismerése céljából (anamnézis, családlátogatás, nyílt napok, megfigyelések, felmérések 

stb.) Az óvodapedagógusok felkészültek, módszertani tudásuk kiterjed a gyermek személyes 

és szociális képességeinek fejlesztésére. Módszertani tudásukat megosztották egymással 

munkatársaink (Biber Dória Trefeliné Schweigert Zsuzannánál, Körösi Erika Puskásné Varga 

Ildikónál, Szalkainé Ivanics Dóra Biber Dóránál, Deákné Kunsági Katalin Török Tündénél 

járt szakmai látogatáson).  

Az intézményünkben az októberi statisztika szerint 4 gyermekünk volt hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk nem volt. Bár a statisztikai adatunk az 

összlétszám tekintetében nagyon kedvező, mégis az lenne a kívánatos, hogy ebbe a 

kategóriába ne kelljen egyetlen gyermeket sem besorolni. És azt is tudni kell, hogy vannak 

olyan gyermekek, akik a törvény meghatározása szerint nem került be az említett kategóriák 

egyikébe sem, de mi tudjuk, hogy nehézségekkel kell megküzdeniük a mindennapi életük 

során (pl: család eladósodása miatt a család nehéz helyzetben van, a szülőknek nincs 

segítségük, mert távolról költöztek Martonvásárra, magas törlesztő részletek után a bevételből 

szerény összeg marad a megélhetésre…). A kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat ezen 

esetekben elengedhetetlen ahhoz, hogy a szülő esetlegesen megnyíljon, segítséget kérjen, mi 

pedig a megfelelő helyre tudjuk irányítani (pl: családsegítő szolgálathoz, önkormányzathoz). 
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Minden kisgyermeknek, de a hátrányos helyzetű gyermekeknek kiemelten fontos, hogy 

nyugodt, biztonságos, elfogadó környezetben érezzék magukat. Nagyon fontos, hogy a 

gyerekek érezzék, hogy szüleik és az óvodapedagógusok partnerek. Kölcsönösen tisztelik 

egymást. Munkatársaink személyes, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot igyekeztek a 

családokkal kialakítani. Sajnos néhány esetben az igyekezet nem járt kielégítő eredménnyel. 

Ezen esetekben további módszereket kell keresni. A kommunikáció, az empátia, a megoldás 

keresésének szándéka, mindkét oldal részéről elengedhetetlen ebben a folyamatban. Azt kell 

szem előtt tartani, hogy a gyerekekért vagyunk valamennyien.  

A gyermekvédelmi felelős tartotta a kapcsolatot a családsegítő szolgálat munkatársával, 

védőnőkkel, esetmegbeszéléseken vett részt. Ezen megbeszélések alkalmasak megoldások 

keresésére, információ cserére, és egyes óvodásaink életútjának nyomon követésére 

(Gyermekvédelmi beszámoló 4. számú melléklet). A következő év egyik fontos feladata lesz, 

hogy a gyermekvédelmi felelősünk nyugállományba vonulása után megtaláljuk a megfelelő, 

elkötelezett óvodapedagógust a feladat elvégzésére. Biber Dóra óvodapedagógust fogom 

javasolni erre a feladatra a nevelőtestületnek. 

Támogató szerepet töltöttek be a gyerekekkel kapcsolatos munkánkban a védőnők, akik 

születésüktől fogva aktív kapcsolatot ápolnak a családokkal. Információikkal, tanácsaikkal 

már a beiratkozást követő felvételi bizottsági ülésen segítették munkánkat. Az óvoda 

védőnője Horváth Márta az év során heti gyakorisággal látogatta az intézményt és kísérte 

figyelemmel a gyermekek hajának rendezettségét, tisztaságát, szükség szerint fogadóórát 

tartott, a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek adminisztrációját segítette. Egész évben 

folyamatosan zajlottak a státusz vizsgálatok, melyeket a vizsgálatra, felülvizsgálatra küldött 

gyermekek anyagához minden esetben csatoltunk. 

 

Nevelésünkben fontos helyet foglal el az egyéni bánásmód, az egyéni jellemzők elfogadása, a 

konfliktuskezelés, a kompromisszumok kötésére való hajlandóság elérése. Egymás 

elfogadására, segítésére nevelés. 

Intézményünkben integráció valósult meg. Számunkra az integráció szoros értelmezése azon 

gyermekek beillesztését jelentik a közösségünkbe, akiknek szakértői véleménye van. Emellett 

azonban, azon gyermekek beillesztése, megsegítése, szükségleteik kielégítése is fontos, akik 

nem rendelkeznek szakértői véleménnyel, pl: fejlődésükben lemaradtak, vagy éppen nagyon 

jó képességeik vannak, esetenként egy-egy területen kimagasló eredményeik vannak, de 

szociálisan éretlenek.  

Az integráció megvalósulása is sok minden mellett ezt a célt is szolgálja. A gyermekek ebben 

a korban érzelmeik által vezéreltek, döntéseiket, cselekedeteiket a mindenkori érzelmi 

állapotuk határozza meg. A kisiskolás kor felé haladva lassan tanulják érzelmeiket irányítani. 

Mivel évek hosszú során az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek között egyre többen vannak, 

akik közösségben nehezen tudnak jól működni, úgy érzem a jövőben az óvodapedagógusok 

megsegítésére lesz szükség a módszereink tárházának bővítéséhez, ezzel is segítve a 

gyermekek konfliktus kezelését. Ez a probléma úgy gondolom, fontos, hogy több irányból 

legyen megközelítve, nem csak módszertani segítségre van szükség, sikerélményhez kell 

juttatni a gyerekeket, növelni egészséges önbizalmukat, emellett a gyerekek idegrendszerét is 

erősíteni szükséges, a szülőkkel is szorosabbra kell a kapcsolatot fűznünk annak érdekében, 

hogy az érintett gyermekeknél hosszú távú eredményeket tudjunk elérni.  

Az integráció tapasztalataink alapján jó példa volt a gyermekek és szülők számára a „másság” 

elfogadására. A gyermekek toleránsak, segítőkészek voltak a csoportokban. Ebben a 

folyamatban a munkatársak kiemelt szerepet játszottak. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne 

lettek volna megoldandó helyzetek. Alapfeltétel, hogy a gyermekek elfogadják a pedagógus 

személyét, hajlandóak legyenek együttműködni velük. Ezért nagyon fontos a pedagógus 

pozitív attitűdje (segítő, türelmes, elfogadó stb.). Eredményesebb munkák elérése érdekében 
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bevontuk a munkánkba fejlesztőpedagógusokat, gyógypedagógusokat (logopédus, 

szomatopedagógust, szurdopedagógus), esetenként pszichológus segítségét is igénybe vettük.  

Az óvodapedagógus által szervezett élményszerző séták, kirándulások, programok alkalmával 

szerzett tapasztalatok, ismeretek alapjául szolgáltak a tanulási tevékenységeknek és a játék 

tartalmának bővítéséhez. Baráti kapcsolatok jöttek létre, mélyedtek, erősödtek. Ehhez a 

szülők is hozzájárultak, esetenként – óvodapedagógus javaslatra – a gyermekeik csoporttársait 

elvitték magukhoz játszani, ezzel is törekedtek a baráti kötődések erősítésére.  

Tehetségműhelyekben illetve csoportban történő megvalósuló tehetséggondozás az 5. számú 

mellékletben található. 

 

 

2.2. Közösségfejlesztés  

 

Az óvodánk, mint közösség, és mint a személyes kapcsolatok szerveződésének színtere fontos 

szerepet játszott a gyermekek fejlődésében. Azok a gyermekek akik, újonnan kerültek be az 

óvodába megismerték az azonos korú gyermekekkel folytatott együttlét előnyeit, a közös 

játék örömét, viselkedésük szociális következményeit. Fontos feladatunk volt az újonnan 

bekerülő gyermekek tekintetében, hogy tanítsuk meg őket másokkal érintkezni és 

együttműködni, az idő előre haladásával formálódjanak közösséggé. Ismerjék meg 

környezetüket, merjék azt használni, megfelelő szabályok betartásával. Egy – egy esettől 

eltekintve a gyermekek könnyen beilleszkedtek a csoportok életébe. Azon gyermekek előnyt 

élveztek akik, jártak már bölcsödébe, a mindennapi életben az óvodához hasonló napirend és 

szülői elvárás, és lehetőségek között nevelkedtek. Azt is láttuk, hogy az óvodapedagógusok, 

nevelő-oktató munkát segítők nevelői stílusa, a szülőkkel kialakított kapcsolat minősége ezt a 

beszoktatási folyamatot segíthette, vagy hátráltathatta. Hátráltathatta a beszoktatás zökkenő 

mentességét a gyermekek habitusa, a szülői túlféltés, amikor még az anyuka sem fogadja el, 

hogy gyermekét elengedje, hiszen ez a gyermeket is elbizonytalanította.  

A gyermekek fejlődését nyomon követési rendszer segítségével végeztünk megfigyeléseket, 

az együttműködési, alkalmazkodási képességükről.  

Célunk volt, hogy a gyermekek biztonságérzetét biztosítsuk, támogassuk. Egyrészt 

együttműködést biztosítva a családokkal (családlátogatáson vettek részt az óvónők, nyílt 

napot szerveztünk, fogadóórára, személyes beszélgetésekre adtunk lehetőséget, 

rendezvényeket tartottunk a családokkal, ahol megismerhették az óvodai élet kis szeletét, 

folyamatos beszoktatást igénybe vehették…), másrészt biztonságot nyújtó óvodai környezet 

megteremtésével, ami elsődlegesen, az óvoda elfogadó-támogató szerepének érvényesülését 

jelentette, másrészt a környezetét. 

Az új gyerekek beszoktatása mellett természetesen a több éve óvodába járó gyermekeink 

visszaszoktatása is fontos feladat volt a nyári távollétek után. A visszaszoktatás általában 

zökkenőmentes volt, várták a gyerekek a társaikkal, a felnőttekkel való találkozást. A 

visszamaradó nagycsoportosok két csoportba kerültek. Ők hamar átvették az új csoportjaik 

szokásait, a szülők nem minden esetben voltak ilyen rugalmasak (sokszor mondták, hogy ez a 

másik csoportban nem így működött). 

A márciusi vészhelyzet kihirdetésétől egy új helyzet elé kerültünk. A családok zömével online 

módon tudtuk a kapcsolatot tartani. Szerettük volna, ha a kapcsolat nem szakadt volna meg az 

óvoda és a gyerekek között. Ezért az óvó nénik személyesen is bejelentkeztek a facebook zárt 

csoportokon keresztül. Meséltek, verseltek, énekeltek, báboztak, (video felvétel) gondolatokat 

osztottak meg, kísérleteket mutattak be. Skyp-on, telefonon tartották a kapcsolatot. 

 

Online nevelés tapasztalatai a csoport naplókból is idézve: 

„Megoldandó helyzeteket, új feladatokat, ismeretlen helyzetet hozott mindenki számára az 

online kapcsolattartás lehetősége, és szükségessége. Gondot okozott a technikai eszközök 
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hiánya és azok használata. Nem lett felmérve, hogy milyen informatikai háttérrel 

rendelkeznek a pedagógusok, és az óvodában sem volt erre a célra kiadható eszköz. Óriási 

nehézség volt megszokni, hogy látjuk magunkat a monitoron.  

Mindenki, kivétel nélkül a személyes kapcsolattartást tartja célravezetőnek nevelői 

munkánkban. Feloldandó ellentmondás volt, hogy mindig azt kommunikáltuk (ebben 

hiszünk), hogy a gyerekek számítógép használatát a szülők kísérjék figyelemmel és 

csökkentsék minimálisra. Mi meg nap, mint nap számítógépen elérhető felületekkel 

bombáztuk őket. Ezt kiküszöbölendő, olyan feladatokat adtam a gyerekeknek, melyek a 

szabad levegőre kényszerítették őket (kavicsok, virágok keresése, kapura akasztott 

paradicsom palánta nevelésének figyelemmel kísérése, stb.). Gyermekemmel mutattam be 

mozgásos feladatot a szabadban. Báboztunk, mely arra is jó volt, hogy a gyerekek többször 

megnézzék a felvételt. 

Tőlem egy kicsit távol áll ez a fajta távoktatás, hiszem és vallom, hogy kell a gyerekeknek a 

személyes példamutatás, a következetesség és a szeretet átadása, amit telefonon nem tudtam 

megoldani. 

A szülők kezdetben együttműködőek voltak, később kicsit megkopott az érdeklődés, volt, 

amikor alig volt visszajelzés. Egy idő után, ez a motiváltságomat nagyban befolyásolta. 

Úgy gondolom, hogy az online nevelés, mint olyan nem töltheti be a nevelés szerepét. De 

nagyon sok eredményt hozott a végére, sokat tanultam és fejlődtem, előnyömre vált.” 

 

A fiatal kollégák között az IKT eszközök használatát tekintve többen voltak, akik jelentős 

tudással rendelkeztek, hálás vagyok nekik, mert segítették azon munkatársainkat, akik ez 

idáig valamilyen okból nem tettek szert egy ilyen helyzetben használható tudásra az IKT 

eszközök használata tekintetében.  

Felmerült a kérdés munkaközben: mi van a szerzői jogokkal? Van egy könyvünk, meséléshez 

az illusztrációját felhasználhatjuk, vagy sem, ezen kérdések megválaszolása az előttünk lévő 

időszak feladata lesz. 

Abban mindannyian egyetértünk, hálásak vagyunk a fenntartónak, Polgármester úrnak, hogy 

lehetővé tették számunkra, hogy dolgozhattunk és fizetést kaptunk, ebben a mindenkinek 

ismeretlen helyzetben! Abban is egyetértettünk, hogy az online kapcsolattartásnak csak a 

korlátozások idejére volt létjogosultsága, a normál hétköznapokban az emberi kapcsolatokat 

elidegeníti. Az óvodapedagógusok és a szülők online kérdőíves felmérésben is részt vettek, 

erről a 2. és a 3. számú mellékletekben lehet olvasni. 

A dajkák és a pedagógiai asszisztensek munkáját is meg kellett szervezni. Próbáltuk, hogy a 

későbbiekben is felhasználható játékokat, eszközöket készítsenek, így eszköztárunk jelentősen 

bővült. Aktívan részt vettek óvodánk udvarának és a közös helységek rendben tartásában, 

szépítésében.  

Közben óvodánk a mindenkori rendeleteknek megfelelően működött. Igyekeztünk mindent 

megtenni annak érdekében, hogy az ügyeleti csoportban lévő gyermekek is jól érezzék 

magukat. 

 

A munkatervben leírt feladatokat a vészhelyzet megjelenéséig teljesítettük. Az ünnepeink, 

szokásaink hagyományaink közösségformáló ereje hatalmas. Ezért is ápoltuk 

hagyományainkat, őriztük értékeinket. Arra törekedtünk, hogy ünnepeink emelkedjenek ki az 

óvoda mindennapjaiból tartalmukban és külsőségekben is. Az ünnepekre, hagyományokra 

készülés lehetőséget adott érzelmi azonosulásra, gazdagon motivált tevékenységekre. Óvodai 

életünk egy-egy mozzanatába a szülők is betekintést kaptak, ezáltal közös élményeket 

élhettünk át.  Az együtt szervezett programok közelebb hozták a szülőket és gyermekeket 

egymáshoz és erősítették velünk a jó viszonyt. 

 

3. Eredmények 
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Célunk volt, hogy eredményesen működjünk és megfeleljünk a szabályzóinknak. Az alábbi 

méréseket végeztük: 

- Gyermeki elégedettség mérés 

- Vészhelyzet idején használt online kapcsolattartás (óvodapedagógusi és szülői 

kérdőívek segítségével) 

- Tankötelezett korú gyermekek beiskolázása 

 

 

 

Tanköteles korú gyermekek beiskolázásának adatai a 2019/2020-as nevelés évre 

 

 

Összléts

záma

Szakértői 

vélemény 

alapján 

iskolát 

kezd

%-ban

Szakértői 

vélemény 

alapján 

óvodában 

marad

%-ban

Iskolát 

kezd 

összesen

%ban

Óvodában 

marad 

összesen

%-ban

Cinke 14 0 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 13 93% 1 7%

Pillangó 9 5 0 0% 5 56% 0 0% 0 0% 4 44% 5 56%

Süni 7 5 0 0% 5 71% 0 0% 0 0% 2 29% 5 71%

Mókus 20 6 5 25% 1 5% 0 0% 0 0% 19 95% 1 5%

Nyuszi 24 7 5 21% 2 8% 0 0% 4 17% 18 75% 6 25%

Összesen 74 23 10 14% 13 18% 0 0% 5 7% 56 76% 18 24%

Érintett 

csoportok

Tanköteles 

korú 

gyermekek 

összlétszáma

Ebből

Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyerekek Oktatási 

Hivatal 

véleménye 

alapján 

iskolát 

kezd

%-ban

Oktatási 

Hivatal 

véleménye 

alapján 

óvodában 

marad

%-ban

Tanköteles korú gyermekek közül 

 
 
* Megjegyzés: a Süni csoportban egy nem tanköteles korú gyermek az OH véleménye alapján a 2020/21-es nevelési évben 

megkezdi iskolai tanulmányait. Ezt a gyermeket a fenti táblázatba nem szerepeltettük, mivel nem tanköteles korú gyermekről 

van szó. 

 

A 2011. évi CXC törvény módosítása 2020. január 1-jével új rendelkezéseket vezetett be. A 

köznevelésről szóló törvény 45. § módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a 

felmentést engedélyező szerv (Oktatási Hivatal) döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell 

meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem 

kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem 

benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, Oktatási Hivatal a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. 

A 2019/2020-as nevelési évben összesen 74 fő tanköteles korú gyermekünk volt, emellett 1 

gyermek szülei kérelmezték a tankötelezettség megkezdését a gyermek 6 éves kora előtt. A 

táblázatban az iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek száma összességében 

tartalmazza, azon gyermekek számát, akiknek az óvoda (SNI, BTM) és azon gyermekek 

számát is, akiknek a szülők kérték a vizsgálatot (a törvényi változások sok családban 

feszültséget keltettek, nem ismerték, és a szakma sem ismerte az OH döntési mechanizmusát, 

ezért megelőzve a törvény hatályba lépését, egy másik, megengedett utat keresett ahhoz 

néhány szülő, hogy gyermekük további egy évig óvodai nevelésben maradhasson, még az ősz 

folyamán szakértői vizsgálatot kértek). Az iskolaérettségi vizsgálaton, kontrollvizsgálaton 

részt vevő, és OH vizsgálatot kérő gyermekek száma a tankötelezett gyermekek számának 

37,8 %-a (28 fő). Ez az arány nagyon magas, mivel tartalmazza a kötelező 

kontrollvizsgálatokat is, mely jelen esetben 10 fő. A 18 óvodában maradó gyermekből 12 
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gyermek nyári születésű. A visszamaradó gyermekek mindegyikének részképesség hiánya 

volt. Közülük egy gyermek kapott BTM státuszt. A tanköteles korú gyermekek 24 %-a marad 

vissza további egy évig óvodai nevelésben a 6. életévük betöltése után. Tavaly ez az arány 28 

% volt. Célunk, hogy a következő nevelési évben az arány ne növekedjen. Jelenlegi tudásunk 

szerint a tanköteles korúak közül (72 gyermek) 22 fő nyári születésű. Tapasztalataink szerint a 

szülők a nyári gyermekeket nem szívesen engedik el iskolába. Valamint azt láttuk, hogy az 

OH eleget tett a szülők kérésének. Emellett mindent megteszünk a továbbiakban is annak 

érdekében, hogy a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítsuk. 

 

Szándékunkban van október elején a tanítónőket megkeresni és megkérdezni tőlük, hogy az 

online nevelés-oktatás mennyiben befolyásolta az első osztályosok beilleszkedését, 

teljesítményét az első iskolai hónapban, az előző nevelési évekhez képest. A gyermekekről az 

iskolai beiratkozás idejére nem adtunk tájékoztatást, ez az iskola megkeresése után 

haladéktalanul megtörtént. A jövőben erre nagyobb figyelmet fordítunk. 

 

A szülőkkel közösen Mihály napi -, Márton napi (városi) rendezvényen, közös adventi 

hangulat keltő rendezvényen vettünk részt. Mindegyik rendezvénynek pozitívak voltak a 

visszajelezései. A Mihály napi rendezvénnyel kapcsolatosan azt kérték a szülők, hogy a 

világosítást máskor hatékonyabban oldjuk meg.  

 

Minősítő vizsgára jelentkezett és bekerült:, Körösi Erika, Biber Dóra, 2020 márciusára, 

Farkas Noémi, Gyarmathy Flóra, Akli Anna Edit (2020) őszre. Kőrösi Erika (jogviszonya 

megszűnt) és Biber Dóra óvodapedagógusok a minősítés eredményeként megerősítés kaptak 

abban, hogy munkájukat jól végzik, szakmai teljesítményük megfelelő. Ők ketten 2021. 

január 1-től P I-ből P II besorolásba kerülnek. 

Minősítések lebonyolítása tekintetében intézményi feladat volt az intézményi delegáltak 

kiválasztása a bizottság munkájában való részvételhez, valamint a feltételek biztosítása a 

minősítési eljárás lefolytatásához. Delegált lehet intézményünkben a vezető és a két helyettes. 

Az egyenletes munkamegosztás biztosítása érdekében mindhárman vállaltunk delegált 

feladatokat. Intézményvezetőként a pedagógus jelentkezését április 15-éig rögzítettem az OH 

által működtetett informatikai támogató rendszerben, megszerveztem, biztosítottam az 

intézményben zajló minősítési eljárás személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Delegáltként 

áttekintettük, értékeltük a pedagógus portfólióját, kérdéseket fogalmaztunk meg, melyet a 

védés előtt 7 nappal továbbítottunk az elnöknek. Részt vettünk a foglalkozásokon, a 

pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya a látott foglalkozások 

megbeszélése, a minősítettek szakmai munkájának bemutatása, védése.  

 

Pápay Ágoston Általános Iskola és Készségfejlesztő Szakiskolával sikeresen lezártunk a 

TÁMOP-3.4.2 integrációs pályázatunk fenntartási időszakát. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

Az intézményünkben egy Bábmunkaközösség működött a nevelési évben, a 6. 
számú melléklet tartalmazza az éves munka beszámolóját. Szakmai munkájuk 
szabályozott volt, önálló munkaterv szerint dolgoztak.  
Céljukat az intézményi célok figyelembe vételével határozták meg. A nevelő-oktató 
munka érdekében tervszerűen működött, folyamatos megújulásra és szakmai 
segítségnyújtásra képes, innovatív munkaközösség volt. A jövőben is számítunk 
munkájukra.  
Minden hétfőn az óvodapedagógusoknak, szerdán a NOKS dolgozóknak tartottunk 
megbeszélést. A két vezető helyettes hétfőn segítette a vezető munkáját. A jövőben 
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ez utóbbi módosítására van szükség, mert a két helyettes szaktanácsadóként is 
dolgozik, nekik hetente egy munkanapot kell biztosítani a szaktanácsadói feladatok 
ellátására. Az email mellett nagyon jól tudtuk használni az „Ovi SOS” facebook zárt 
csoportot a vészhelyzetben is. A dajka nénik maguknak is létrehoztak egyet, annyira 
megtetszett nekik a közös rendszer működése.  
A családokkal minden óvodapedagógus telefonon, skyp-on, és főként zárt 
rendszeren tartották a kapcsolatot a vészhelyzet idején. Mindenki a személyes 
kommunikációt tartja az információáramlás leghatékonyabb módszernek. A 
beiskolázást előtt a nagycsoportos óvodapedagógusok fogadóórákat tartottak, és 
minden egyéb esetben, amikor az óvodapedagógusok vagy szülők ezt indokoltnak 
tartották és kérték. A gyerekek mellett a reggeli információ átadására, csak nagyon 
indokolt esetben, rövid időben van lehetőség. Augusztus végén volt az újonnan 
beíratott gyerekeknek nyílt nap (óvodával, a környezettel, az óvodapedagógusokkal 
való ismerkedésre a közös játékok alkalmával), és akkor valósultak meg a 
családlátogatások, melyek a beszoktatás sikerességét is segítették. 
A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai tevékenységeken túl a 
pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással, a pedagógiai munkát 
segítő dolgozókkal a közös nevelés érdekében, a pedagógiai munkát segítő 
szakemberekkel a felmerülő probléma megoldásában.  
Az együttműködések tudatosak a nevelőmunka hatékonysága érdekében, a 
problémák sikeres megoldásának érdekében.  
 
Az intézményben a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, valamint a 
gyermekek között folyamatos információról, információcseréről, együttműködésről 
gondoskodunk. Ez nemcsak a vezető feladata, hanem mindenkié, hogy időben és 
pontosan jusson el az információ mindenkihez.  
Cél a kétirányú információáramlás, kommunikációs rendszer működtetés. 
A neveléshez kapcsolódó információt az éves munkaterv, tanévzáró, tanévnyitó 
értekezlet, szakmai napok nyújtják.  
A döntés előkészítésében számít a kollégák véleménye, és az ötleteik.  

 

4. Az intézmény külső kapcsolatai 

 
Az óvoda külső partnereinek azonosítása megtörtént. Az intézményekkel történő 

kapcsolatainkat az együttműködés, kölcsönös tisztelet határozta meg. Mindennapi munkánk 

szerves része a külső és a belső partnerekkel való együttműködés, melynek elengedhetetlen 

eleme a szükség szerinti folyamatos párbeszéd, melyet kétirányú folyamatként fogunk fel.  

 
Partner neve Az együttműködés célja A megvalósítás módja Felelős/ kapcsolattartó 

Beethoven Általános 

Iskola Martonvásár 

 

Az intézmények közötti 
pedagógiai munka 

összehangolása, megismerése, 

egymás segítése, tapasztalatok 
átadásával a zökkenőmentes 

iskolakezdés elősegítése a 

célunk 
Fokozatosan valósuljon meg a 

gyermekek fejlettségének, 

iskolakészültségi állapotának 
megfelelő beiskolázás 

Látogatások, tapasztalatcserék 
Közös programokon való részvétel. 

Iskolahívogató programok népszerűsítése a 

szülők körében. 
Szülői értekezlet az iskolába készülők 

szüleinek 

A gyermekek fejlődésének után követése 
 

Farkasné Nagy Judit, Török 
Tünde 
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Az iskolával a kapcsolatunk megfelelő volt a vészhelyzet megjelenéséig. A nagycsoportosok 

jellemzését automatikusan nem küldtük át az iskolának, az igazgató megkeresését követően a 

hiányosságot pótoltuk. Herlinger Zsuzsanna fejlesztő tanító, Szabó Antalné FMPSZ 

Martonvásári Tagintézményének vezetője részvételével megvalósult a tankötelezett korba lépő 

gyermekeinknek a tájékoztató szülői értekezlet. Az óvodapedagógusaink lehetőséget kaptak az 

ősz folyamán arra, hogy meglátogassák volt óvodásaikat. Mindannyian jó érzésekkel, 

feltöltődve tértek vissza az intézménybe. Az egészségügyi vészhelyzet alatt, betartva az 

egészségügyi szabályokat három tanítónő az érintett óvodapedagógusokkal értekeztek az 

osztályaikba került gyermekről. Jövőben a határidőket kell az óvodának tartani. 
Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Székesfehérvár 

 

 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Martonvásári 

Tagintézménye 

 

A tanulási nehézségek, 
részképesség zavarok 

felismerése, kiszűrése, 

dokumentálása a 
szakszolgálat munkatársainak 

segítségével 

Hatékony team- munka a 
gyógypedagógussal, 

logopédussal és a 

fejlesztésben résztvevő 

valamennyi szakemberrel 

Esetmegbeszélések 
Szakmai konzultáció 

Előadásokon való részvétel 

Vizsgálati kérelem 
Fejlesztési tervek elkészítése, ellenőrzése 

Szükség szerint szakember biztosítása a 

fejlesztéshez 
Egymás rendezvényein részvétel 

Stefkovits Ferencné, 
óvodapedagógusok 

Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést tudhatunk magunk mögött. Mindkét intézmény 

folyamatosan támogatta szakmai munkánkat. Kérdéseinkre választ, megoldandó problémáinkra 

segítséget kaptunk. Sajnos a vészhelyzet miatt maradtak el olyan programok, melyek biztosan 

támogatták volna munkánkat. 
Szent László Völgye 

Segítő Szolgálattal 

(családsegítő szolgálat) 

Családgondozókkal, 
családsegítőkkel való 

rendszeres kapcsolattartás, a 

családok segítése érdekében 
A jelzőrendszerben való aktív 

részvétel 

Az együttműködés 
folyamatában a 

családgondozás segítése a 

gyermekvédelmi feladataink 
érvényesítésével 

Jelzés megtétele indokolt esetben 
Adományokra szorulók jelzése 

Esetmegbeszélések, közös családlátogatás 

Szakmai konzultációkon való részvétel 
 

Dr. Schekkné Bódai Tünde 

Részletesen a mellékletek között szereplő Gyermekvédelmi beszámolóban. Vezetőként 

megfelelőnek tartom a kapcsolatot.  
Fenntartó 

 

Jól működő intézményi 

struktúra fenntartása 
Gazdaságos, törvényes 

működés Pontos adatközlés, 

határidők betartása 

Folyamatos információcsere 

Beszámolók, munkatervek eljuttatása  
Költségvetés, statisztika, egyéb intézményi 

beszámolók elkészítése 

Folyamatos ellenőrzés, értékelés 
Rendezvényeken való részvétel 

Stefkovits Ferencné 

Bokor Boglárka 

Az intézmények közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, az 
alapos és naprakész feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáramlással értük el.  

 A nevelési év során úgy érzem, hogy kölcsönösen segítettük egymás munkáját. 
Határidőket betartottuk. A vészhelyzet és járványügyi készültség alatt kiemelt 
segítséget kaptunk. Így az óvoda közössége biztonságban érezhette magát. 
Köszönjük.  
Művészeti Iskola 

Martonvásár 

 

Az intézmények szakmai 

munkájának megismerése 
Részvétel a Művészeti Iskola 

programján (néptánc, 

hangszer bemutató, kézműves 

tevékenység) 

Szülők tájékoztatása a lehetőségekről, - 

tehetségesnek ítélt gyermekek irányítása az 
óvoda részéről 

Puskásné Varga Ildikó 
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Nem volt közös program. 

Egészségügyi Szolgálat 

(fogorvos, 

gyermekorvos, védőnő) 

 

A gyermekek szűrése, 

vizsgálata a védőnővel 

közösen összeállított terv 

alapján valósuljon meg 
A folyamatos információcsere 

által lehetővé válik a családok 

segítése, egészséges életmód 
kialakítása, a 

betegségmegelőzés 

A gyermekek egészségügyi szűrése (látás, 

hallás, státuszt keretében, szülő jelenlétében, 

fogászati szűrés óvodapedagógusokkal) 

Rendszeres tisztasági vizsgálat elvégzése 
Esetmegbeszélések alkalmanként 

Stefkovits Ferencné 

Bokor Boglárka 

Fogorvoshoz nem tudtuk a gyermekeinket elvinni a kialakult helyzet miatt. Az óvoda védőnője 

Horváth Márta a nevelési év során heti rendszerességgel látogatta az intézményt, kérésre 

fogadta a szülőket, figyelemmel kísérte a gyermekek gondozottságát, hajuk tisztaságát. 

Kérésre, szükség esetén elérhető volt (pl: kiütések tapasztalása esetén…), megjelent az 

óvodában. Szükség esetén segítséget kaptunk Dr. Jellinek Kinga gyermekorvostól.  
Pápay Ágoston Általános 

Iskola és 

Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola és 

Kollégium Martonvásár 

 

Egymás munkájának 

megismerése, kölcsönös 
szakmai segítségnyújtás 

Egymás rendezvényein részvétel 

Pályázat fenntartási időszakában kiemelt 
együttműködés 

SNI gyermekek ellátásában segítségnyújtás 

Stefkovits Ferencné 

Két alkalommal láttuk vendégül a Pápay Ágoston Általános Iskola tanulóit. Segítve ezzel a 

másság elfogadását, az intézmények közötti együttműködést. A közös pályázatunk fenntartási 

időszaka lezárult a nevelési év végén. Az értékek, melyeket a közös munka során alakítottunk 

ki, továbbra is meg szeretnénk tartani. Segítségünkre voltak az SNI gyermekek ellátását 

biztosító gyógypedagógus munkaidejének beosztásában. 
Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola Vác   

 

Zsibongó Óvoda 

Székelyudvarhely 

 

Szakmai megújulás 

lehetőségének keresése, 
kihasználása 

 

Konferencia szervezése 

 
Szakmai látogatás keretében  

az intézmény pedagógiai programjának, 
munkájának megismerése, tudásmegosztás 

Stefkovits Ferencné 

A főiskola részéről Pázmány Karolina Ágnessel tartjuk a kapcsolatot, mely a nevelési év során 

folyamatosan megvalósult, bár ez inkább a tanárnőt érintette, mint a főiskolát. A főiskolán új 

vezető lesz, személyét még nem tudjuk. A konferencia a vírushelyzetre tekintettel elmaradt. 

Reméljük a következő évben meg tudjuk tartani.  

A testvér óvodát a konferencia idején az óvoda közössége látta volna vendégül. Sajnos erre 

nem került sor. A kollégák jól vannak. Rendszeresen keressük egymást. 
 

Célunk a jövőben, hogy a bölcsödével szoros kapcsolatot alakítsunk ki annak 
érdekében, hogy megkönnyítsük a gyermekek számára a bölcsödéből való átmenet 
időszakát, megismerjük az ott folyó gondozói munkát, valamint a bölcsődei gondozók 
is kapjanak tájékoztatást az óvodai nevelő munkáról.  

Bár külső partnereink között az étel beszállító nincs nevesítve, nagyon fontosnak 
tartom az együttműködést. A nevelési év során többször jeleztük az étkeztető felé 
gondjainkat, melyeket igyekeztek orvosolni, nemegyszer tapasztaltuk, hogy az 
átmenetileg megoldott problémák újra felszínre jöttek. A vészhelyzet alatt a dajka 
nénik segítségével működött a melegítő konyha, mind addig, amíg 30 fő gyermek nem 
kezdett óvodába járni. Ezt követően is egy dajka néni segítségével működött a 
konyha, mert az egy fő konyhai alkalmazott munkaideje nem fedte le a nyitvatartási 
időt. Dajkának ezt követően is be kellett segíteni.  
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5. A pedagógiai munka feltételei 

 
5.1. Tárgyi feltételek:  

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, a hiányosságokat igyekszünk pótolni. Óvodánkat saját munkánkkal is 

igyekszünk széppé esztétikussá tenni. A kolléganők között többen jó kézügyességgel 

rendelkeznek. Ezt az egész nevelési év során, de a március 16- augusztus 31-ig tartó 

időszakban kiemelten ki tudtuk használni. A 8. számú mellékletben ízelítőt adunk a munka 

eredményeiről. 

A folyamatosan ápolt környezet, a tiszta gondozott udvar, a korszerű óvodaépület, az 
egészséges környezet elengedhetetlen része az óvodai nevelésnek. Működtetőnk 
udvari játékaink biztonsága érdekében a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján 
elvégeztette a játszótéri eszközeink felülvizsgálatát, ezt követően a szükséges 
munkálatokat elvégezte (ütéscsillapítók szegélyét betonlapokra cserélte, korhadt részek 
cserje, csavarok fedelének pótlása) A konyhára új mosogatógépet kaptunk. 
Az intézményben a szülői munkaközösség segítségével, a Martonvásári Gyermekkert 
Alapítványon keresztül kialakított wifi hálózat segítségével lehetőség nyílt az IKT 
eszközök csoporton belüli használatára, pl: zene keresése mozgáshoz, bábozáshoz, 
tevékenység témához kapcsolódó képek, kisvideók felhasználása… Kizárólag a 
felnőttek használják az IKT eszközöket. Szükséges lenne a jövőben informatikai 
továbbképzésen részt venni a kolléganőknek és az IKT eszközök tárházát bővíteni. 
Ennek szükségességét a vészhelyzet alatt megtapasztaltuk.  
Igyekszünk ehhez az óvoda alapítványát is bevonni. 
 

5.2. Személyi feltételek: 

 

Humánerőforrás a nevelési év során óvodapedagógusok tekintetében megoldatlan 
volt. Szeptemberben egy fő óvodapedagógus hiánnyal kezdtünk, amely az év során 
megmaradt, márciustól és augusztustól további két óvodapedagógus kérte közös 
megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. Ez volt az első olyan 
évünk, amikor nem tudtunk megfelelő számú óvodapedagógust alkalmazni. Utólag 
mondhatom, hogy ez óriási probléma, az egész alkalmazotti közösséget megterheli. 
Annak ellenére, hogy nyugdíjas óvodapedagógust tudtunk heti 10 órában megbízási 
szerződéssel biztosítani a csoportba, aránytalan volt a kolléganő terhelése (ez főleg 
azt a csoportot érintette, ahol szeptembertől 1 fő óvodapedagógus hiány volt).  
Az SNI, BTM gyermekek fejlesztését a FMPSZ Martonvásári Szakszolgálat, Beethoven 

Általános Iskola fejlesztői és a Pápay Ágoston Általános Iskola gyógypedagógusai, és két 

külsős gyógypedagógus által oldottuk meg. Minden gyermek megkapta a szakvéleményekben 

előírt ellátást. 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése kötelezően írja elő és 
rendelkezik a pedagógus továbbképzésről.  
A Beiskolázási terv csak részben valósult meg. Ennek fő oka az volt, hogy az egyik 
tervben szereplő kolléganő másik óvodába ment dolgozni, emellett a vészhelyzet idején 
lett volna egy továbbképzés (Szenzoros integrációs terápia elmélete – Török Tünde) s 
elmaradt. A megmaradó két terv megvalósult a lentebb dőltbetűvel leírtak szerint. 
Gyarmathy Flóra, Körösi Erika, Akli Anna Edit, Biber Dóra a POK által szervezett „10 
órás minősítésre felkészítő képzésen vettek részt (ingyenes). Stefkovits Ferencné 
„ÁBPE-továbbképzés II” vett részt rendszerellenőrzés témakörben. Környezetvédelem 
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és fenntarthatóság a Zöld Óvoda gyakorlatában- online továbbképzés 
óvodapedagógusok részére 30 órás továbbképzésen vett részt Farkasné Nagy Judit és 
Gyarmathy Flóra (önerőből). Stefkovits Ferencné, Körösi Erika, Gyarmathy Flóra 
bázisintézmények február havi programján vettek részt „Komplex anyanyelvi nevelés a 
népmese eszközeivel, az interaktivitás módszerének alkalmazásával” címmel. 
Pedagógiai szakmai napok keretében. 2019 októberében Stefkovits Ferencné és Bokor 
Boglárka adatvédelemmel kapcsolatos előadáson vettek részt. Gyarmathy Flóra, Orbán 
Angéla és Róma-Csókás Anett „Nyugi Ovi” módszer alkalmazását nézhette meg a 
Sárkeresztúri Napraforgó Óvodában. Puskásné Varga Ildikó Erasmus+iskolai, óvodai 
partnersége- pályázatíró szemináriumon, Stefkovits Ferencné, Török Tünde és 
Szalkainé Ivanits Dóra Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő program témájú 
továbbképzésen vett részt. 
A januári nevelés nélküli munkanapunk témája a projekt módszer és a környezeti 
nevelés volt. Bozokiné Szabó Ildikó Klímatudatos szemléletformálás az óvodai nevelő-
oktató munkában címmel tartott előadást és bemutatót. Bedő Károlyné Piroska 
környezetpolitikai tanácsadó a vendégünk ezen a napon.  
 
Kukkel Barbara (Farkas Judit, Buza Virág Barbara mentor), Szűcs Nikolett (Dr. 
Schekkné Bódai Tünde mentor) és Csepke Vivien (Puskásné Varga Ildikó mentor) 
harmadéves óvodapedagógus hallgatók nálunk végezték gyakorlati idejüket. Utóbbi két 
végzős hallgató közül Csepke Vivien az intézményben kezdte meg óvodapedagógusi 
pályafutását. Farkas Rebeka nálunk végezte összefüggő szakmai gyakorlatát 
(Gyarmathy Flóra mentor), ő, ha végez Pedagógiai- és családsegítő munkatárs lesz. 
Végi Nikolett dajka hallgatót fogadtuk még szakmai gyakorlatra.  
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1. számú melléklet 

BESZÁMOLÓ - Önértékelési rendszer működtetése / Önértékelési csoport 

éves terve 2020 

 
A törvényi szabályozásnak megfelelően a 2020-as évben folytatódik az intézményben folyó 

pedagógiai-szakmai munka fejlesztése, illetve az önértékelés elvégzése által a fejlesztendő 

területek kijelölése. 

Az önértékelési csoport tagjai: 

Puskásné Varga Ildikó: önértékelési csoportvezető 

Stefkovits Ferencné óvodavezető 

Török Tünde általános vezető helyettes 

Gyarmathy Flóra 

Orbán Angéla 

Buza Virág Barbara 

Kitűzött célok voltak:  

 A Martonvásári Brunszvik Teréz óvodában folyó eredményes, hatékony óvodai 

szakmai munka biztosítása, fejlesztése.  

 Az intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése. 

 A mérés-értékelés eszközeinek bővítése. 

Feladatok a 2019-2020-as nevelési évben: 

 A pedagógus önértékelési program éves feladatainak a meghatározása. 

 Pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, koordinálása, a folyamat összefogása. 

Adatgyűjtés, kérdőívek - értékelése, interjúk készítése, kollégák látogatása, 

dokumentumok elemzése. A pedagógus önértékelésben és a pedagógus minősítésben 

résztvevő pedagógusok segítése. 

 Az intézményi működést szabályozó dokumentumok folyamatos nyomon követése, 

korrekciós javaslatok tétele. Szükség esetén a dokumentumok törvényi változásokhoz 

való igazítása. 

 Új mérőeszköz megismerése, és használatba vétele a gyermekek fejlődésének nyomon 

követéséhez / INFORMIR /. 

 Neveltségi szint méréséhez való adatlap kidolgozása. 

 Partnerek igény, és elégedettség mérése / szülők, iskola /. 

 Nevelőtestület tájékoztatása a csoport munkájának megvalósulásáról. 

 

 

1. A pedagógus önértékelési program éves feladatainak a 

meghatározása. 

2019 

szeptember 

megvalósult 

Megjegyzés: 

2. A minősítésben részt vevő pedagógusok szakmai 

megsegítése, a látogatás zavartalan lebonyolításában 

való részvétel, technikai segítségnyújtás 

 

2020 

március, 

2020 október 

folyamatban 

van 

Megjegyzés:  
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Ebben a nevelési évben öt kolléga jelentkezett minősítésre, a segítségnyújtás mértéke 

egyéni igények alapján történt, illetve fog történni. Két kolléganő minősült a tervezett 

időpontban, március hónap folyamán, három kolléganő időpontjában történt változás a 

kialakult vírushelyzet miatt. Az ő minősítésük az őszi időszakban valósul meg várhatóan. 

3. Pedagógus önértékelés eljárásának lefolytatása, 

koordinálása, a folyamat összefogása. 

2020 január- 

december 

nem 

valósult 

meg 

Megjegyzés:  

A tavaszi időszakra három kolléganő önértékelésének lebonyolítását terveztük. A tervezett 

önértékeléseket az óvoda ügyeleti rend szerinti nyitva tartása miatt az őszi időszakra 

halasztottuk. Az eljárásrendek mielőbbi megvalósítására törekszünk. Az önértékelés 

folyamatában (adatgyűjtés, dokumentumelemzés, kérdőívek, interjúkészítés) a belső 

értékelési csoport tagjai vesznek részt. 

4. Az intézményi működést szabályozó dokumentumok 

folyamatos nyomon követése, korrekciós javaslatok 

tétele. Szükség esetén a dokumentumok törvényi 

változásokhoz való igazítása. 

 

Folyamatos megvalósult 

Megjegyzés: 

A szabályozó dokumentumok törvényi változásokhoz való igazítása megtörtént. A 

vírushelyzet miatti rendelkezéseket is nyomon követtük, és a házirend kapcsolódó részeit a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel változtattuk. 

5. Új mérőeszköz megismerése, és használatba vétele a 

gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez./ 

INFORMIR/ 

 

2020 április-

június 

megvalósult 

Megjegyzés: 

Az új mérőeszköz a papíralapon használt fejlődés nyomon követése dokumentum alapján 

készült, és az intézmény két számítógépén dolgozhatnak benne az óvodapedagógusok. A 

program százalékosan összesíti a gyermekek fejlettségi mutatóit, akár csoport, akár óvodai 

szinten. Ezzel az eszközzel gyorsan elkészíthető, hogy mely képességterületeken milyen 

szinten tartanak a gyermekek (megfelelő, kiemelkedő, fejlesztést igénylő). Ezek az 

eredmények felhasználhatók a következő évi tervezésnél. Nyolc csoport vitte fel (2 mini-kis 

csoport nem töltött fel) az adatokat a programba, melyek alapján a rendszer elvégezte a 

kompetencia-részterületek csoportonkénti %-os és diagramos kimutatását. Az összesített 

felmérési eredmények a beszámoló mellékleteiben találhatóak. 

A programot szeretnénk tovább frissíteni, hogy korcsoportonkénti kimutatást is tudjunk 

végezni, amely összehasonlíthatóvá teszi óvodai eredményeinket az országos szinttel, és 

reálisabb képet kapunk a korosztályonkénti fejlettségről.  

6. Neveltségi szint méréséhez való adatlap kidolgozása. 

 

2020 május megvalósult 

Megjegyzés: 

Az adatlap kidolgozása megtörtént, a mérőeszköz használata a 2020-2021-es nevelési 

évben kezdődik. 

7. Partnerek igény, és elégedettség mérése. / szülők, 

iskola /, illetve az óvodás gyermekek 

elégedettségmérése. 

 

2020 június 

illetve 

folyamatos 

részben 

megvalósult 

Megjegyzés: 

A partneri igény- és elégedettségmérést egyrészt az önértékelések során tudjuk 
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megvalósítani, másrészt az iskola pedagógusainak szóló kérdőívek segítségével, az iskolába 

kerülő gyermekek nyomon követésével. Terveink között szerepelt az iskolai kérdőívek 

elkészítése, illetve a nyomon követés dokumentumának elkészítése, de mindez nem 

valósult meg, a következő év megvalósítandó feladatai között fog szerepelni.  

Az önértékelések ősz folyamán megvalósulnak, így a szülői igény- és elégedettségmérés 

eredményei kimutathatóak lesznek. 

A gyermekek elégedettségmérése évek óta gyakorlat óvodánkban, melyet ebben a nevelési 

évben nyolc csoportban végeztek el óvodapedagógusaink (Pedagógiai Programnak 

megfelelően). Az eredmény lentebb látható. A legkedveltebb tevékenységek közé ebben a 

tanévben kirándulás, az udvari játék, és a farsang tartozott. A gyermek többsége az alvást 

tartotta a legkevésbé kedvelt tevékenységnek az óvodában.  

8. Nevelőtestület tájékoztatása a csoport munkájának 

megvalósulásáról 

2020 

augusztus 

megvalósult 

 

 

További (nem tervezett, de megvalósult) program/feladat: 

Szülői és óvodapedagógusi kérdőív a rendkívüli online nevelésről. A kiértékelés a beszámoló 

mellékletében található. 
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2019/2020 csak 4-5-6-7 évesek
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Elégedett 20 12 6 20 18 20 20 16 16 19 17 20 20 20 19 11

Nem elégedett 0 8 14 0 2 0 0 4 4 1 3 0 0 0 1 9

Összesen 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Elégedett 26 26 24 26 21 26 26 18 25 25 26 26 26 25 25 22

Nem elégedett 0 0 2 0 5 0 0 8 1 1 0 0 0 1 1 4

Összesen 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Elégedett 23 23 22 23 25 26 26 23 26 20 21 26 23 26 26 18

Nem elégedett 3 3 4 3 1 0 0 3 0 6 5 0 3 0 0 8

Összesen 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Elégedett 17 15 18 23 23 23 23 20 23 18 22 24 24 24 20 21

Nem elégedett 7 9 6 1 1 1 1 4 1 6 2 0 0 0 4 3

Összesen 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Elégedett 20 19 19 24 24 26 26 16 26 15 26 26 26 26 24 17

Nem elégedett 6 7 7 2 2 0 0 10 0 11 0 0 0 0 2 9

Összesen 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Elégedett 22 21 23 23 21 23 23 17 22 21 23 23 23 23 23 22

Nem elégedett 1 2 0 0 2 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 1

Összesen 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Elégedett 6 5 4 5 4 6 6 5 6 3 6 6 6 6 4 5

Nem elégedett 0 1 2 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 1

Összesen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Elégedett 19 19 19 23 24 24 23 18 17 20 22 24 23 23 19 15

Nem elégedett 5 5 5 1 0 0 1 6 7 4 2 0 1 1 5 8

Összesen 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23

Elégedett 153 140 135 167 160 174 173 133 161 141 163 175 171 173 160 131

Nem elégedett 22 35 40 8 15 1 2 42 14 34 12 0 4 2 15 43

Összlétszám 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 174

Hány százaléka 

a gyerekeknek 

elégedett 87% 80% 77% 95% 91% 99% 99% 76% 92% 81% 93% 100% 98% 99% 91% 75%

Hány százaléka 

a gyerekeknek 

nem elégedett 13% 20% 23% 5% 9% 1% 1% 24% 8% 19% 7% 0% 2% 1% 9% 25%
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Hány százaléka a gyerekeknek elégedett 87% 80% 77% 95% 91% 99% 99% 76% 92% 81% 93% 100% 98% 99% 91% 75%

Hány százaléka a gyerekeknek nem elégedett 13% 20% 23% 5% 9% 1% 1% 24% 8% 19% 7% 0% 2% 1% 9% 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Környezet ismeret

Ábrázolás, kézimunka

Ének-z, én. Ját.

Mese-vers

Torna

Játék csopszob

Udvari j.

Naposi munka

Mosdóhasználat

Öltözködés

Bábozás

Farsang

Márton-nap

Kirándulások

Étkezés

Alvás

A gyermekek hány százaléka elégedett Hány százaléka a gyerekeknek nem elégedett
 

 

 

Martonvásár, 2020. augusztus 31. 

Puskásné Varga Ildikó 

Belsőértékelési csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

 

 
2. számú melléklet 

Óvodapedagógusok kérdőívének kiértékelése az online nevelésről 

 
Az óvodapedagógus kérdőívek kiértékelése az online nevelésről (17 fő válaszolt, ebben az 

időszakban volt két üres álláshely, 1 óvodapedagógus és az óvodavezető nem válaszolt, az 

óvodapedagógusok státusza 21 fő) 

 

1. -3.-ig kérdésig a kérdőív kiértékelése szempontjából nem releváns válaszok (email 

cím, melyik csoport pedagógusa, milyen életkorú gyermeket nevel).  

 

4. Milyen módszerrel segítetted az online nevelést? 

17 óvónő válaszolt. Ebből 16 óvónő előre felvett mesét és feladatlapokat, foglalkozás 

tervezeteket küldött. Ebből 8-an Facebook élő bejelentkezést is készített, 1 óvónő messenger 

chatben jelentkezett, 1 óvónő a Zoom rendszert is használta, 1 óvónő csak az élő 

bejelentkezést használta. 

 

5. Szükség esetén kitől tudtál segítséget kérni? 

17 óvónő válaszolt. Ebből 1 óvónőnek nem volt szüksége segítségre, 14-en közvetlen óvodai 

kollégájuktól, vagy más óvodai dolgozótól kértek segítséget, közülük 3-an családtagoktól is 

kértek segítséget, 2 óvónő kizárólag a családtól és barátoktól kért és kapott segítséget. 

 

6. Az online óvodai neveléssel kapcsolatban a szülők visszajelzése inkább milyen jellegű 

volt: 

17 óvónő válaszolt. A válaszok alapján a szülők reakciója többségében a like-s volt, 

néhányan, de szinte mindig ugyanazok küldtek képeket is a készült munkákról. Egy óvónő 

számolt be arról, hogy hozzászóltak a bejegyzéséhez. 

 

 

7. A szülők visszajelzését elégségesnek tartottad-e? 

Egy 5 elemes skálán, ahol az 1 egyáltalán nem tartottam elégségesnek volt, az 5 elégségesnek 

tartottam válasz volt adható: 

- 1 óvónő az 1-est választotta 

- 5 óvónő a 2-est választotta  

- 8 óvónő a 3-ast választotta 

- 3 óvónő a 4-est választotta 

5-öst senki nem választotta 

 

8. Mennyire okozott nehézséget az online kapcsolattartás? 

Egy 5 elemes skálán, ahol az 1 egyáltalán nem okozott nehézséget, az 5 nehézséget okozott 

volt a válasz az alábbi válaszok születtek: 

- 1 óvónő az 1-est választotta 

- 5 óvónő a 2-est választotta 

- 2 óvónő a 3-ast választotta 

- 4 óvónő a 4-est választotta 

- 5 óvónő az 5-öst választotta 
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9. Milyen informatikai eszközöket használt a kapcsolattartásra? 

17 óvónő válaszolt. 15-en a telefonjukat használták, közülük ketten laptopot is használtak. 12-

en email-t is használtak, és mindannyian használták a Facebook és messenger csoportotokat a 

kommunikációra. 

 

10. Mi a véleménye a digitális nevelés megvalósulásáról a saját csoportjában (kérjük, 

hogy tekintsen el attól, hogy ez egy szükségszerű helyzet volt)? 

 Hiba! Érvénytelen csatolás. 
11. Az online nevelés során meg voltam elégedve: 

13 óvónő válaszolt. 8-an elégedettek voltak a fenntartó reagálásával, 8-an az intézmény 

részéről kapott segítséggel is, 4-en a szülőkkel való együttműködéssel is. 

 

12 Mivel nem volt megelégedve az online nevelés során? 

Saját online tudásommal. A telefonomat tudtam csak használni az online bejelentkezések 

alkalmával, amely nem minden esetben megfelelő eszköz a felkészüléshez, egy-egy videó 

elkészítéséhez. Számomra az online bejelentkezés nagyon idegen, jobban szeretem a 

személyes kapcsolattartást. A gyermekeket is arra neveljük és a szülőket is arra ösztönözzük, 

hogy minél kevesebbet használják digitális eszközeiket, itt most pont az ellenkezőjét vártuk 

el. 

Laptop hiányában nem tudtam új kommunikációs csatornákat kipróbálni (Zoom, padlet) 

Szerintem kicsit jobban kellett volna törekedni arra, hogy az új, ismeretlen helyzet ellenére a 

10 csoportban kicsit egységesebb legyen az online munka.  

Sokat segített a szülői munkaközösség vezetője és a gazdasági vezető a feltöltésekben 

Ezt a korosztályt nagyon nehéz online elérni. A szülők hozzáállásán sok múlott, (ami 

tulajdonképpen nem baj), de néhány gyereknek ez nem vált javára. 

A digitális szakmai fórum inkább csak formálisan működött. 

A szülői aktivitással és az egységes előzetes átbeszéléssel. 

Hiányzott a gyerekekkel való közvetlen kontaktus, korlátolt internet hozzáférésem nehezítette 

a munkámat 

A szülők és a gyerekek aktivitásával. 

A szakmai visszajelzés hiányzott. Nem tudtam, hogy jól csinálom-e, amit teszek, ha nem, 

akkor mit csináljak másképp... 

Nehézség volt, hogy a kolléganőmmel az időszak elején nem beszéltük meg, hogy melyikünk 

mivel készül. Így az is előfordult, hogy mikor valamit elterveztem, előkészítettem, addigra ő 

felrakott hasonlót. inkább versenyben éreztem magam, mint partnernek. 

Technikai eszközök meglétével nem voltam elégedett. Saját eszközökről, saját internet 

hozzáféréssel tudtunk csak munkát végezni.  

A helyzettel, amibe belecseppentem. 

Nincs ilyen. 

A szülők visszajelzésével. 

SOS csoport jó volt, de a kezdés előtti technikai megbeszélés, az elvárások megfogalmazása 

hiányzott. Akkor egységesebben, kevésbé bizonytalankodva dolgozhattunk volna.  

 

13. Mit tanult az elmúlt időszakban? 

17 válaszból (több lehetőséget lehetett választani) 9 kiemelte azt, hogy új módszereket tanult 

meg és alkalmazott, 11-en írták az IKT módszerekben való fejlődést, 14-en írták, hogy 

elfogadták, hogy bár nem volt visszajelzés, minőségi munkát kellett végezniük.  



- 23 - 

 

14. Az online nevelés időszakában tanultakat, hogyan kívánja beépíteni a jövőben az 

óvodai nevelésbe? 

Nem szeretném beépíteni. 

Igazából nem szeretném beépíteni a mindennapi óvodai nevelésbe. 

Új forrásokra bukkantam, melyekből szívesen merítek ötletet a későbbiekben. 

Jobban megismertem az IKT eszközöket, így ezeket a foglalkozások tervezésénél, megtartásánál is használni tudom.  

Több anyagot tudok a netről meríteni. 

Inkább egy-egy téma körüljárásának sokféleségét igyekszem beépíteni.  

De például a pufi festéket biztos kipróbálom a csoportban is. 

Az IKT eszközök biztosabb használatával a foglalkozásokat színesebbé tenném. 

A bábozást mindenféleképpen sűrűn fogom alkalmazni, az új ötleteket, forrásokat beépítem a tervezetekbe. A nehézségek ellenére több idő jutott kreatív dolgok 

megvalósítására, kivitelezésére. 

Az eddig használt IKT eszközöket továbbra is használom a csoportban. 

Eddig is használtam IKT eszközöket. Ez után is fogom. 

Eddig is használtam és ezután is be fogom vinni a csoportba.  

Eddig is használtam IKT eszközöket, ezek után még könnyebben teszem. 

Az IKT eszközök újszerű használatával. 

Lehet, hogy maradi vagyok, de nem kívánom beépíteni, feljebb megindokoltam. 

Saját videók felhasználása tevékenységekhez. 

Bátrabban használom az IKT eszközöket.  

Több IKT eszközhasználattal, zárt csoportban való aktív részvétellel.  

 

15. Milyen elvárásai lennének egy hasonló helyzetben az óvodavezetővel szemben? 

A legtöbben ebben az esetben a technikai háttér biztosítását kérték, ill. több információt a 

helyzet kimenetelével kapcsolatban.  

 

Martonvásár, 2020. augusztus 31. 

 

Bokor Boglárka 

 

 

 

 

3.  számú melléklet 

Szülői kérdőívek kiértékelése az online óvodai nevelésről  

 
109 szülő jelzett vissza online óvodai nevelés tapasztalatairól a felajánlott kérdőíves 

megkérdezésre. Voltak olyan kérdések melyre nem mindenki válaszolt, és 2 fő azt jelezte, 

hogy nem követte azt a felületet, melyre a kérdőív kérdései vonatkoztak.  

1. Minden csoportból voltak visszajelzések, a Pillangó (16 fő), a Cinke és a Süni (12 fő) 

csoportból töltötték ki legtöbben a kérdőívet. Átlagosan csoportonként 10,8 fő vett részt a 

kérdőíves felmérésben.  

2. Azon gyermekek szülei vettek részt magasabb számban, akiknek a gyermekei 4-5 évesek 

(65 fő). A 6-7 éves gyermekek szüleiből 31 fő, 3 évesből 12 fő válaszolt a kérdésekre.  

3. A válaszolók közül a pedagógusok által elektronikusan küldött lehetőségekből anyaként 

segítette gyermekét 53.7% (58 fő), 2.7% (3fő) kizárólag apaként, 14.8% (16 fő) apa és anya 

együtt. A fennmaradó válaszoknál anyának a nevelőapa, nagyszülő, testvér segített, 2-en nem 

követték a felületet. Emellett 3 szülő jelezte, hogy bár követte a lehetőséget, de a 

gyermekének semmit nem mutatott meg a felületből. 
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4. A válaszolók közül 6 főnek nem kellett segítséget kérnie. A többiek hasonló arányban az 

óvodapedagógusoktól vagy a szülőtárstól kértek támogatást. 1 fő Dolinka Éva védőnőtől 

kapott segítséget. Emellett nagyszülőtől, dajka nénitől. 

5. 107 fő kérdőívet kitöltőből 88 fő megfelelő számúnak tartotta az óvodapedagógusok 

bejelentkezését, mely minimum heti három alkalom volt. 11 fő kevésnek tartotta, senki nem 

tartotta soknak. 5 fő nem tartotta rendszeresen figyelemmel a bejelentkezéseket. 

 

 
6. A kapcsolattartás formáját 66,7%-ban (72 fő) hatékonynak, 1.9% (2 fő) egyáltalán 

nem tartotta hatékonynak ezt a formát. 

 
7. A kapcsolattartás 61 főnek (56.5%) egyáltalán nem okozott nehézséget, 16 főnek 

(14.8%) kicsi nehézséget okozott, 18 fő (16.7%) közepesnek ítélte a nehézséget, 7 fő 

(6.5%) nehézséget okozott, 6 főnek (5.6%) sok nehézséget okozott az óvónők által 

használt kapcsolattartás a válaszoló 108 főből. A válaszok számomra azt mutatják, 

hogy a szülők zömének nem ismeretlen az a világ, melyet kénytelenek voltunk 

használni, de amikor nem csak elolvasni és link-ni kellett, akkor előadódtak 

nehézségek..  
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8. 53 fő adott választ arra a kérdésre, hogy milyen nehézségei voltak. Legnagyobb nehézséget 

a szülők túlterheltsége és a gyerekek érdektelensége jelentette, és a nem megfelelő eszközök 

hiány. Volt, aki a gyermekét szerette volna távol tartani az online világtól. Egy szülő jelezte, 

hogy az volt a gond, hogy egy idő után megszakadt a kapcsolat. Ez a nyári időszak volt, 

amikor szabadságon voltak vagy az intézményben dolgoztak az óvodapedagógusok.  

9. Milyen csatornákon kommunikált az óvodapedagógusokkal? A választ adók közül 108 

főből, 100 fő (92.6%) használta a facebook csatornát vagy Messengert. 25 fő email-ben, 21 fő 

telefonon 1 fő skyp-on is tartotta a kapcsolatot. 1 fő azt írta, hogy nem kérték, hogy 

kommunikáljon. 

10. Mi a véleménye a digitális élet nevelés megvalósulásáról? Kiemelésre kerültek azok a 

mondatok, melyek a szülők véleményét leginkább jellemzik. 

Szerintem néha túl sok feladatötletet kaptunk egyszerre. Sajátos helyzet, egyedi megoldás. 

Kevés volt ahhoz, hogy az iskolára felkészüljenek a gyerekek. A csoportban a 2 óvónő nem 

egyeztetett egymással és koncepciótlan volt. Nem volt arra vonatkozóan sem iránymutatás, 

hogy vissza kell-e küldeni valamit vagy sem. Egyikük egy szülőn keresztül küldte az 

anyagokat, nem direktben. Nem az ideális irány ilyen korú gyermeknél véleményem 

szerint. 

Jó volt, de a személyes találkozás mindennél fontosabb. A mi csoportunkban elég 

döcögősen ment, mivel nagyon idegen volt az online világ az óvónőknek, de próbálkoztak, 

fejlődtek és bármikor kereshettük őket. Ebben a helyzetben megfelelő volt, de egy 

óvodáskorú gyermeknek szükséges a személyes kontakt mind az óvónőkkel mind pedig a 

csoport társaikkal a megfelelő fejlődéshez. Az ovisok nagy része játszani szeret otthon, 

nem feladatokat megoldani. Aki szeret otthon lenni, annak nem hiányzik az ovi. Ha a 

szülőknek dolgozni kell, esetleg iskolás testvér van, aki egyedül nem boldogul, akkor az 

ovis úgysem tud feladatokat csinálni, mesét hallgatni stb., de tökéletesen eljátszik egyedül 

szituációs játékokat pl. Ahhoz képest, milyen nehéz egy óvodás gyerekkel kapcsolatot 

tartani digitálisan, nagyon jó és sokszínű formáját és módját találták meg az óvónők.  

Szerintem az óvodai nevelés digitális úton nem valósítható meg, a személyes 

kapcsolattartás elengedhetetlen. Szerintem egyre inkább teret nyer a digitális nevelés, és 

nem feltétlenül baj ez, ha megvannak mellette a személyes kapcsolatok is. Miénk, szülőké 

a felelősség, hogy ezek okos, ésszerű használatára tanítsuk meg gyermekeinket. 

A kézműves feladatok és a mesék, amelyek később elkészíthetőek/megnézhetőek voltak, 

jók voltak. De minden más elfoglaltság mellett megterhelőek voltak a család számára.  Nem 

szeretem, szerintem a szülőnek nem ez a dolga. Azonban az Óvónőink által javasolt 

játékok, feladatok, készségfejlesztő programok remek szórakozást nyújtottak, élveztük 

minden percét, és a gyerekek büszkén küldték el az alkotásaikat. Jól megoldották a 
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helyzetet. De alapból magát a digitális óvodai nevelést nem tartom jónak. Pont a lényege 

marad így el, hiszen itthon a szabályok ugyanazok, míg az oviban megtanulnak egy másik 

rendszert, megtapasztalják, hogy van máshogy is, mint itthon. Illetve nem helyettesíthető a 

kis barátokkal való közös játék sem. 

Értelmesebb, mint a 3 éves kortól kötelező óvoda, meg az igazolások gyártása arról, hogy 

miért tartom itthon a gyerekemet. Nagyon hiányoltuk a csoportos foglalkozásokat. A 

helyzet abszurditásához képest ötletesen, sokszínűen megvalósult. Nekem szülőként nagy 

segítség volt, hogy irányt adott a gyerek lefoglalásában, fejlesztésében a heti témák, ötletek 

adásával. De a gyermekemet nem vontam bele a facebook világába, nem mutogattam neki 

a küldött videókat, inkább én kézműveskedtem vele és olvastam neki a hetente megosztott 

témák és ötletek alapján. Véleményem szerint az ovisok online nevelése nehezen 

megoldható, így nem annyira hatékony. Kiegészítő segédeszközként nagy segítség volt a 

gyerekek nevelésében. 

A digitális nevelésnek voltak nagyon pozitív momentumai, a bábelőadás volt a gyerek 

kedvence, a feltöltött anyagoknak (színezők, egyéb korosztályi fejlesztő feladatok, 

tematikus napokhoz köthető olvasmányok, mondókák, mesék) mi szülők örültünk, hogy 

támpontot kapunk a fejlesztési irányokról. Az online szabadtéri feladatötletek is jók voltak, 

illetve az ilyen bemutató, a gyereket így nem érdekelte, de ha hasonlóképpen magunk 

otthon megcsináltuk az tetszett. A gyerek viszont nem élvezte a mesefelolvasást ilyen 

formában, az nem érdekelte. A kreatív feladatok ötletelésénél sokszor az 

anyaghiány/ügyességhiány miatt nem tudtunk reprodukálni, az nehézkes így. A kreatív 

dolgok készítésénél a gyerek nagyon örült mikor kapott visszajelzést a pedagógusoktól a 

képen megküldött munkájára 

 

11. Az online nevelés során meg volt elégedve… (a mondatot kellett befejezni, előre 

megadott válaszok segítségével), 105 fő válaszolt, több választ is választhattak: 

77 fő az óvodapedagógus személyes bejelentkezésével, 86 fő a személyes meséléssel, 63 fő a 

személyes feladat adásával, 41 fő a segítségkérésre adott gyors reagálással, 48 fő a gyermeke 

irányába történő érdeklődéssel volt megelégedve. 2 fő több érdeklődést és más dolgok 

kipróbálását várta volna. 

12. Online nevelés során mivel nem volt megelégedve (kevesen válaszoltak rá 32 fő): 

Kevés volt, az elején kevés segítséget kaptak, erőltették az online nevelést, halk volt a mese, 

alig lehetett hallani, nem akart a gyerekem együttműködni, keveset érdeklődtek a gyerek felől, 

kevés internetem van. 

13. Miben segített az Önök családjának a vészhelyzet idején az online kapcsolattartás (99 fő 

válaszolt)? A három előre megadott választ a következően választották: 

39 főnek segített az idő kitöltésében, a gyermek lekötésében, 28 fő hasznos információhoz 

jutott, 58 fő szerint segített abban, hogy a gyermek ne szakadjon el az óvoda világától és 

könnyebben visszaszokjon, mikor már lehet óvodába járni. Emellett 1-1 fő jelezte, hogy nem 

segített, mert gyermeke végig óvodába járt. 

14. A jövőben mire fordítana több figyelmet, ha Ön lenne gyermeke óvodapedagógusa és 

online nevelést kellene megvalósítania? 

Kérném, hogy aki tudja, ossza meg a munkáit a többiekkel a feladat kiadása után. Akik 

aktívan csinálják a feladatokat, azokat változatos módon motiválnám . Több visszajelzést 

kérnék az elvégzett munkáról (képek, videók, másolt dokumentumok) és azokat, akik 

csinálják a feladatokat, azokat jutalmaznám (dicséret, pontgyűjtés, utána egy apróság - pl 

matrica). Koncepció mentén, személyesebb tartalmakat osztanék meg. Hogy több élő 

bejelentkezést valósítsak meg. A mesékre, amit az óvodában hallgatnak, több figyelmet 

szentelnék. Több személyes videó, pl: feladatokról, ne csak egy link. Rövidebb mondókák, 

énekek a hosszú mesék helyett. Több játékot találnék ki. Szerintem a személyes 

bejelentkezések, vagyis a mesélés lehetett volna egy kicsit több.  Rendszeresség, online 
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hang alapú személyes érdeklődés, jobb felkészülés. Annak jó, aki nem tud mit kezdeni a 

gyerekével. Talán online kapcsolattartás hogy a gyerekek láthassák egymást  

Mindennapos kapcsolattartás. Akár egy nevelési terv, ami alapján tudom a gyermekemet 

fejleszteni hetekre, napokra lebontva. Bemutató videók küldése. Illetve digitális oktatásra 

való hatékonyabb felkészítés. Részemről tökéletes volt így az online nevelés. Mire 

megértette, hogy miért nem jöhet oviba addigra szerencsére bejelentkeztek feladatokkal és 

mesével az óvó nénik. Ha nagyobbak lesznek esetleg egy-egy online élő csoportos 

foglalkozás is kitűnő lenne, már ha megoldható. Most még szerintem elbohóckodnák.  

Nálunk a Gyermek rugalmasan kezelte az elmúlt időszakot, szerető légkörben. 

Kiegyensúlyozott és nem volt/nincs nagyobb igénye az ovi felé, mint amit megkaptunk az 

online videók, mesék, feladatsorok formájában. Ez nem azt jelenti, hogy ne hiányozna az 

ovi, a pajtások és az óvó nénik, csak hogy alkalmazkodott a helyzethez és az otthoni 

légkörben, a nagykert adta lehetőségekben (is) kiválóan érzi magát, abszolút nem várunk 

ennél többet az ovitól online nevelés esetén. 

Ehhez sajnos nincs ötletem. Az élő kapcsolattartás is fontos, bár mikor volt ilyen, akkor 

alig akartak beszélni. Lehet, ha többször sort tudtunk volna keríteni ilyenre, akkor 

közlékenyebbek lettek volna. Első gondolatom: felmondanék.  

A személyességre, megszólításra, érdeklődésre. 

Nem tudom ez volt szerintem a legnehezebb feladat eddig az óvónőknek. Minden 

elismerésem nekik. Nagyon nehéz lekötni a gyerekeket főleg így. Talán több mozgásos 

feladat vagy kőrjátékos mondókák. Az én gyermekemet ezek kötik le a legjobban. Online 

kapcsolattartás a többi gyermekkel, akár egyszerre. Az óvodapedagógusok meséi, 

különösen a bábjáték nagyon tetszett az egész családnak. A kreatív feladatok mellé, úgy 

látom gyermekemen, több mesét, tanmesét lehetne beiktatni, esetleg lehetne még több 

bemutató videót készíteni. A tornagyakorlatok bemutatását különösen hiányoltuk a 

gyógytornász részéről. 

Több élő, vagy videó felvételes bejelentkezést szeretnénk, a bábszínház például nagyon 

tetszett gyermekemnek. Amikor "élőben" látja az óvó nénit, sokszor jobban figyelt, mint 

amikor feladatot oldottunk meg vagy készítettünk itthon. Nyilván máshogyan reagál az óvó 

nénik kérésére, mint ha anya kéri meg valamire. Persze nem lehet könnyű azonnali 

visszajelzés nélkül beszélni óvódás korú gyermekekhez, de ezúton szeretném bíztatni az 

óvó néniket, hogy szuperek voltak a videókban és nagyon nagy erőt adtak a gyerekeknek, 

nagyon jó volt látni és hallani őket! Csoportos online hívást valósítanék meg. Talán több 

mese, vers vagy mondóka, amit hallgattunk vagy tanultunk volna. Szuper volt a bábszínház 

ötlet az nekünk nagyon tetszett. Nem tudom, esetleg a dadusokat és pedagógiai 

asszisztenseket is bele vontam volna vonni. Nagy kérdés hogyan valósulhatott volna meg. 

Akár csoportos bejelentkezés, közös "tanulás" – pl. ének, vagy játék. 

A tematikát, tanmenetet előre közölném a szülőkkel is, hogy ők is felkészülhessenek a 

foglalkozásokra. Külön álló mesék. Néhány otthon megvalósítható. Kreatív ötlet. Esetleg a 

zoom-os órákat tartani a gyerekeknek. (nem biztos, hogy ennek a korosztálynak lehetséges.  

Sűrűbb bejelentkezés. Nagyon jó volt látni az óvó nénit a gyermekem nagyon élvezte. De 

sajnos csak a leállás elején kaptuk a támogatást. Jó lett volna végig.  

Nekünk az elbábozott es elmesélt történetek tetszettek a legjobban, ill. ez abban is 

segítséget jelentett, hogy a gyerekek minőségi időt tölthessenek a szülők tehermentesítése 

mellett.  

Egy héten egy bejelentkezés (beszélgetés/meseolvasás/bábozás/stb.), ahol a pedagógusok 

láthatók, hallhatók, egy feladatadás, a feladatok "értékelése" (kedves üzenet), esetleg egy 

gyűjtő felület a munkáknak, ahol egymásét is megnézhetik, aki ezt szeretné, illetve az övék 

is "kiállításra" kerül. 

 

Martonvásár, 2020. augusztus 31. 
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Stefkovits Ferencné 

 

 

4. számú melléklet 

Gyermekvédelmi munkáról beszámoló 2019/2020 

 
Az elmúlt nevelési évben gyermekvédelmi munkánk céljának a következőket határoztuk meg: 

- a gyermekek alapvető és speciális szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése 

- a hátrányok kompenzálásával az egyenlő esélyek megteremtése, szükség szerinti 

segítségnyújtás 

- együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

 

Fentiekre alapozva kiemelt feladatunknak tartottuk a rendszeres óvodába járás elérését, 

különös tekintettel a gyermekvédelmi szempontból nyilvántartott gyerekekre, miután az előző 

években ez problémát jelentett. Nagy örömünkre idén nem volt igazolatlan hiányzásunk. 

A felzárkóztatás, tehetséggondozás is fontos területe volt nevelő munkánknak. Előzőhöz a 

csoportban végzett fejlesztéseken kívül külső szakemberektől kaptunk segítséget.  

 

Intézményünkbe a 2019. okt. 1-i adatokat alapul véve a 2019/20-as nevelési évben 233 

gyermek járt. 

Védelembe vett gyermek az elmúlt nevelési évben nem volt. A jelenleg hatályos jogszabályok 

szerint 4 HH-s /hátrányos helyzetű/ gyermeket tartottunk nyilván. Halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekünk nem volt.   

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy gyermekvédelmi szempontból ebben a nevelési évben 

nem voltak kirívóan nehéz helyzetben élő, problémás eseteink.  

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik. Tudjuk, 

hogy azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, 

a sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek.  

A szülők válása, egy esetben halála miatt sajnos több kisgyermeket kellett folyamatosan 

figyelemmel kísérnünk. Nekik megbeszélés alapján fogadó órát tartottunk, illetve 

pszichológiai segítséget ajánlottunk fel. Egy szociálisan nehéz körülmények között élő 

kislány esetében a Segítő Szolgálattal együttműködve, pszichológus bevonásával segítettünk 

az anya öngyilkossági kísérlete miatt. 

 A kapcsolattartás a szülőkkel jó, a rendszeres találkozások révén folyamatosnak volt 

mondható. Idén két alkalommal szülői értekezleteken kaptak tájékoztatást gyermekeik 

fejlődésével kapcsolatban. Lehetőségük volt időpont egyeztetéssel egyéni megbeszélésekre is, 

akár a gyerekekkel, akár családi problémákkal kapcsolatban. A családok szociális jellegű 

megsegítésére több alkalommal tettünk javaslatot: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 

rendkívüli segély, óvodai alapítványi támogatás lehetőségének felajánlásával. Továbbra is 

működött óvodánkban a kollégák és a szülők összefogásával a gyermekruhák, használati 

tárgyak, játékok behozatala és rászorulókhoz való eljuttatása. Alapítványunk segítségét 

gyerekek megsegítésére idén nem kellett igénybe venni. Ebben a nevelési évben 

gyermekvédelmi céllal családlátogatás nem történt. 

 A gyermekvédelmi munkában az eltelt évek alatt sikerült kialakítani egyfajta 

folyamatosságot az adminisztrációs és a gyakorlati teendők során is. Így a gyerekek óvodába 

kerülése előtt most is lezajlottak a családlátogatások, melyeknek tapasztalatai rögzítésre 

kerültek a gyerekek fejlődési anyagában. Az új ovisokkal kapcsolatos információkat a 

csoportos óvónőkkel megbeszéltük, kiszűrésre kerültek a nehéz szociális helyzetben lévő és 
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egyéb szempontból problémás gyerekek. Ismereteinket a gyerekekről, mint minden évben, 

most is az óvodai felvételi bizottságban résztvevő védőnőktől és a Szent László Völgye 

Segítő Szolgálat képviselőjétől hallottakra építettük. A gyermekvédelmi adatlapokban minden 

óvodásunk családi körülményeivel, szociális helyzetével kapcsolatos adat, az esetleges 

változások rögzítésre kerültek, azokat megbeszéltük a kolléganőkkel. 

Szeptemberben elkészítettem az éves munkatervet, a gyermekvédelmi munka meghatározott 

cél,- és feladatrendszerét a csoportnaplókban rögzítettük. Beszámolót készítettem a Segítő 

Szolgálat felé, a nevelési év befejeztével az óvodai szintű értékelést elkészítettem. 

 A 2019/2020-as nevelési évben is a gyermekvédelmi munkát az óvodavezetővel, 

óvodapedagógusokkal, a védőnővel, Szent László Völgye Segítő Szolgálattal egyeztetve 

végeztem. A kapcsolatot folyamatosan tartottuk egymással személyesen, szóban, és írásban. 

Havi rendszerességgel a Segítő Szolgálatnál szakmaközi megbeszélésen és jelzőrendszeri 

ülésre került sor. Az óvoda védőnője rendszeresen járt hozzánk. 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi változásokat figyelemmel kísértük. Idén a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 162. §-a 

változott: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság évente 2 alkalommal 

biztosított támogatási lehetőségeinek formájában. A változásokkal kapcsolatban az aktuális 

információkat eljuttattuk a szülőkhöz.   

Már az előző év szeptemberétől bővültek a gyermekvédelmi munkánkat segítő lehetőségek 

egy óvodai szociális segítővel. Idén szeptembertől új segítőnk Gál Diána volt. Heti két 

alkalommal járt a Delfin és Pillangó csoportba, ahol nehéz szociális körülmények között élő 

gyerekekkel foglalkozott. 

 Sajnos a nevelési évet derékba törte a márciustól bekövetkező Covid 19-el kapcsolatos 

járványhelyzet. Vezetői engedéllyel, ügyeleti rendszerben 9 gyermek járt óvodába ebben az 

időszakban is, tekintettel a szülők helyzetére. Egy kislány ellátásával kapcsolatban értesültünk 

nehézségekről, amit a Segítő Szolgálatnak jeleztünk. A visszajelzések megnyugtatóak voltak. 

 

Az elmúlt nevelési évben is azon dolgoztunk, hogy a gyermekvédelmi intézményrendszerrel 

karöltve, azzal hatékonyan együttműködve, jó prevenciós munkával hozzájáruljunk ahhoz, 

hogy a hátrányokat minimalizáljuk, a gyermekek családi nevelését lehetőségeinkhez mérten 

segítsük. 

 

Martonvásár, 2020-07-23.    

Dr. Schekkné Bódai Tünde 

gyermekvédelmi felelős 

 

 

5. számú melléklet 

Beszámoló a Tehetséggondozó műhelyek munkájáról a Brunszvik Teréz 

óvodában a 2019/2020-as tanévben 

 
A tehetséggondozás célja óvodánkban: 

A kiemelkedő képességű, a kiválóan kreatív gyermekek további gondozását határoztuk meg 

célként, kiscsoportos foglalkozások keretében, játékos formában. Az átlag feletti értelmi 

képességekkel rendelkező tehetségígéreteknek, olyan játékos foglalkozásokat tartunk, ami 

kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve bővíti azt. A lényeg, hogy olyan komplex 

többletismeretet kapjanak a gyerekek, mellyel a közeljövőben nem találkoznának saját 

csoportjaikban.  

A tehetséggondozás feladata:  
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A kreatív gyermekek felismerése, ösztönzés, motiválás továbbfejlődésük érdekében. Arra 

törekedtünk, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, melyen szívesen vesznek részt a 

gyermekek, és maximálisan kielégítse szükségleteiket, tudásvágyukat, kreativitásukat.  

A gyermekek kiválasztása a csoport óvodapedagógusainak ajánlása alapján, és a szülők 

jóváhagyásával történt, elsősorban a nagycsoportos gyermekek köréből. A foglakozások a 

délutáni alvásidőben történtek, 30 perces időtartammal. 

 

„Táncoló lábak”- néptáncos műhely / Szmollényné Vasányi Rita – Körösi Erika 

A foglalkozások decemberben indultak, heti egy alkalommal, szerdánként. A 

műhelyfoglalkozások délután 13 órakor kezdődtek, kb. 30 perces időtartammal. 

A létszám 20 fő volt, ami alkalmanként változott 

A tevékenységek tartalmát az „Így tedd rá” módszertárból merítettük, melynek eszközeit az 

óvoda alapítványa vásárolt meg a tehetséggondozás céljára. A foglalkozások alkalmával 

figyelembe vettük a gyermekek életkorát, igazodtunk az aktuális ünnepekhez, 

hagyományokhoz. Az új ismeretek átadásán túl lehetőségük volt a gyermekeknek az állandó 

ismétlésre, a népzenére történő mozgásra az eszközök felhasználásával. rendszeresek voltak a 

ritmusgyakorlatok és a népi játékok.  

A gyermekek nagy örömmel jöttek a foglakozásokra, különösen élvezték a népi játékokat. 

Sajnos rövid lett az együtt eltöltött időszak, hiszen a műhelymunkát szüneteltetni kellett 

márciustól a kialakult helyzet miatt. 

 

„Tücsökzene” zene iránt érdeklődők műhelye / Berkiné Sáska Anna-  

Sajnos 2019-2020 nevelési évben nem sikerült beindítani a tehetségműhelyt. 

 

„Varázsecset” tehetségműhely Róma –Csókás Anett – Akli Anna Edit 
A műhelymunkát 10 gyermekkel, két középsős, és 8 nagy csoportos korú gyermekkel kezdtük 

meg. A középsős gyerekek tehetsége már most kiemelkedő a csoportban, ezért kerültek 

beválasztásra a tehetség műhelyünkbe. A nemek aránya: két fiú és nyolc lány. Heti egy 

alaklommal, délutáni alvásidőben történtek a foglalkozások, és kb. 30 percet vettek igénybe. 

A foglakozások jó hangulatban, családias légkörben teltek, a gyermekek vidáman 

várakozással teli érzelmekkel érkeztek a foglalkozásokra. Merészen, szabadon alkottak. A két 

középsős korú gyermek kicsit félénk volt, de igyekeztünk őket különböző módszerekkel 

beintegrálni, differenciáltan feladatot adni. A következő évben várjuk őket vissza. Új 

eszközöket, eljárásokat, módokat mutattunk meg a gyermekeknek, ami az újdonság 

varázsával hatott a gyermekekre. A munkákból rögtönzött kiállítást készítettünk, hogy 

erősödjön a társ-és önértékelési képességük. Nagy örömmel szemlélték egymás munkáját. 

A tél végi influenza és a koronavírus járvány miatt sajnos nem tudtunk minden eltervezett 

feladatot megvalósítani. A jövőben hatékonyabban szeretnénk rész venni a gyermekek 

kiválasztásában, és a szülőket jobban szeretnénk bevonni a műhely munkájába, betekintéssel, 

folyamatos kapcsolattartással. Szeretnénk többször dolgozni a természetben, természetes 

anyagok felhasználásával, és gyakoribb plasztikai munkát végezni. 

 

„Okoskodó” logikai képességet fejlesztő műhely Török Tünde 

A foglalkozások az 5-6 éves korosztályú csoportokban valósultak meg a Süni csoportban, 

egyéni és csoportos tevékenykedési formában, játékidőben. Polgár Judit Sakkjátszótér 

nevezetű eszközcsomagját vásárolta meg a Martonvásári Gyermekkert Alapítvány, melyhez 

egy továbbképzés keretében használati útmutatót is kaptunk. Játékos, mesés formában 

ismerkedhetnek meg a gyerekek a Sakk játékszabályaival, a sakklépésekkel, a sakkfigurákkal. 

Ezek a játékok nagymértékben fejlesztik a logikus gondolkodást, a figyelmet, és alapul 

szolgál a sakk-játék használatához. Ennek a játéknak a használatát szerettem volna bemutatni 

a nagycsoportokban azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek a logikai társasjátékok iránt. A 
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játék sok eszközzel rendelkezik, ami nagyon motiváló volt a gyermekek számára. Különösen 

nagy sikert aratott a nagyméretű sakktábla, amelyen a gyermekek lehettek a sakkfigurák. A 

foglalkozásokat sajnos csak decemberben tudtam elkezdeni, két hetente egy alkalommal, és a 

márciusban kialakult különleges helyzetre való tekintettel nem sikerült az eltervezett szintre 

eljutni a játék megismertetésében, amit elterveztem. A következő évben szeretném tovább 

folytatni a fejlesztő műhelyt, de szükségesnek látom egy másik kolléga segítségét, így heti 

rendszerességgel foglalkozhatnánk a gyermekekkel. 

 

 „Drámajáték és mozgás” Puskásné Varga Ildikó vezetésével 

A foglalkozásokat csoportomban a Süni csoportban valósítottam meg, délelőtti időszakban, 

mikor kolléganőm megérkezett és lefoglalta azokat a gyermekeket, akik nem voltak 

érdeklődőek. Csoportom vegyes életkorú gyermekekből állt, középső és nagy csoportos 

korúakból. Nagyon szeretnek mesét hallgatni, bábozni, és szeretik az általam kitalált 

történeteket, amelyekben interaktívan vehetnek részt. A foglalkozások terveit Karcewicz 

Ágnes: Hópihe utazása a föld körül című könyv segítségével készítettem el. A könyv 

kidolgozott projekttervekkel és meselevelekkel segítette munkámat. Nagyon érdekes 

történetek vannak benne, amelyek segítik az óvodásokat Földünk megismerésében. A 

foglalkozások alkalmával készítettünk térképet az óvodáról, a térkép alapján kincseket 

kerestünk (plüss állatok, járművek…stb.). Nagyon élvezték, hogy önállóan „bolyonghattak” 

az ovi épületében. Természetesen a dadus nénik azért titokban figyelték a kincskeresőket. 

Jártunk az indiánok földjén, választottunk törzsfőnököt, voltunk képzeletben tengeralattjárón, 

a déli sarkon, és még a Földünk több részét is célba vettük volna, ha a rendkívüli 

járványhelyzet nem szakítja meg föld körüli utunkat. 

A következő évben is szeretném folytatni a Drámajáték foglalkozásokat, de már nem a 

csoporton belül, hanem külön foglalkozások alkalmával. 

 

Martonvásár, 2020. augusztus 31. 

Puskásné Varga Ildikó 

szakmai vezető helyettes 

 

 

 

6. számú melléklet 

Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda Bábmunkaközösségének 2019/2020. 

évi tevékenységéről 
 

Munkaközösségünk tagjai a Brunszvik Teréz Óvoda 10 óvodapedagógusa. Éves tervünket a 

2019/2020-as tanév elején határoztuk meg, melyeknek megvalósítását próbáltuk minél 

változatosabb tevékenységekkel elősegíteni.  

Fontosnak tartjuk a báb és a drámapedagógiai módszerek alkalmazását a napi 

nevelőmunkánkban; a bábjáték érzelmi hatásának felhasználását a gyermeki személyiség 

fejlesztése érdekében, a játéktevékenységben, és egyéb nevelési területeken; a báb rendszeres 

alkalmazására ösztönzést; az óvodapedagógusok bábesztétikai és bábtechnikai tudásának 

bővítését; a kommunikációs képességek erősítését, kibontakoztatását a báb alkalmazásának 

segítségével. 

 

Munkaközösségünk az óvoda alapítványával közösen november végén rajzpályázatot hirdetett 

meg „Kis karácsony, nagy karácsony…” címmel, melyre olyan pályaműveket vártunk, 

amelyek bemutatják a gyermekek ünnephez fűződő élményeit és elképzeléseit! Nagyon sok 

alkotás érkezett, melyek különböző technikákkal készültek például mézeskalács házikó, papír 
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karácsonyfa, díszek, adventi koszorúk! Az alkotások az aulában és az új óvodarész folyosóján 

lettek kiállítva, ahol egészen karácsonyig díszítették intézményünket! A díjakat - tobozmanó 

és szaloncukor - ünnepélyes keretek között adtuk át! A pályázat díjaként a csoportok egy 

varrógéppel lettek gazdagabbak, melyet az óvó nénik használhatnak. (későbbiekben nagy 

hasznát vettük) 

A tanév során két hivatásos báb együttest hívtunk meg óvodánkba. Október 22-én az Eleven 

Társulat előadásában A szegény ember és a róka című mesét, november 29-én az Ametist 

Bábszínház előadásában Az igazi Mikulás című mesét láthattuk! 

E meghívásokkal próbáltuk biztosítani azt, hogy azok a gyerekek is láthassanak profi 

bábelőadást, akiknek a szülei nem viszik, vagy anyagi okok miatt nem vihetik el gyermeküket 

bábszínházba.  

Ezek az előadások jó lehetőségek voltak számunkra, hogy megfigyelhessük a bábok kifejező 

mozgatását, megszólaltatását, a díszletek alkalmazását. Az előadások költségeit óvodánk 

alapítványa és a szülők finanszírozták. 

 Január hónapra tervezett óvónői bábelőadás a gyerekek és felnőttek betegeskedése miatt 

elmaradt. A tavaszi hónapokra terveztünk egy színházlátogatást a Budapesti Bábszínházba és 

egy Mesetúrát az Óvoda Sportnapjára, de sajnos ezek az országban kialakult egészségügyi 

vészhelyzet miatt elmaradtak.  

A megváltozott helyzetben az óvónők online próbáltak a gyerekeknek és a szülőknek 

változatos tevékenységeket, feladatokat, foglalkozásokat ajánlani. Többen 

munkaközösségünkből meséltek élőben, változatos egyszemélyes videóra felvett 

bábelőadásokat tartottak. 

Sikerült 2 többszemélyes paravános bábelőadást is videóra venni és kiküldeni óvodásainknak. 

ZelkZoltán : Három nyulak  

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSg

dWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR1B

6ZG2YYBGyPQtj0bJBGVadm94iOul_THEmDeKc9rDf5lncWbeu9Lf1K4&h=AT1_e8Pt1Uj

H-2vDEymetfW26DO2v9Ayy9oTgr8xkgXaI9PCoKszvT-gmN0f-

UwU7XL_71DlNQuVeQ4XpkZQfCuNGygxqdwo4tJfpqr0HwF8DGLwzK3QMrUt9A_vjsFa

a7tsXmLKtNkkELLGmaI és a másik a Falánk Tyúkocska című mese volt! 

Néhány kolléganő a karantén ideje alatt bábokat varrt. Rengeteg fakanál és új báb készült el, 

ezekkel is bővítve készleteinket! A régi kesztyűbábjaink is megújultak!  

A varrógép beüzemelésével maszkok készültek az óvoda dolgozói és családtagjaik részére! 

A tanév során a sok hiányzás, az óvodai programok és a kialakult helyzet miatt időnként 

nehéz volt a kitűzött feladatokat elvégezni, de véleményem szerint a kitűzött célok 80%-a 

megvalósításra került! A következő tanévben is számítok munkaközösségünk tagjainak 

aktivitására! 

 

Martonvásár, 2020. augusztus 31. 

Buza Virág Barbara 

Munkaközösség vezető 

 

 
 

 

 

7. számú melléklet 

Vészhelyzet idejében készült „produktumokból ízelítő” 
Textil háttér bábozáshoz   Őszi díszítés 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dSgdWy9BBJ6S0_sw8v0XhCc0x8Ftqsfp%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR3OY9l7HR_e0zf_UdgPlvo3uceJJAYG7qEiLi890akvJdD_6dEJ8iehE_A&h=AT2MD0yBZDXbjeUusyraCPO-BIvfvp0nj1kgWqAeTJC5yvZYZqmUoUXT4smEgCrPHA-UngnBw4b2hGq7XzmEG3n4O1CNjSyfRcGWPUlBWQGg-ZWWbsTsdyKLXBfYHs1ebyKFeNvkyEaUefCbEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jOJt8m-d6vfvSar2hl4TKIW12zbu2WLHJs8Kp2XzK92tiSomWdYT2rmMGS9rSmkMHo-kzpR_Ad2mDaE9PqWH_-O1cLRCv81nbZlatzrSjh1Y_t6LIOFndKMFYjAKt9MINwyWqa768K27yQqzcYjvXzS6ssbnQ_NOQ2ZW6E_NeGMQlRI9eqt5bBqCFaMGVAqApNn_usQo4T_lN
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Falfestmény     Falfestmény 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle     Puzzle 
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Falfestmény     Fejlesztőjáték 

 
 

Udvari játékok  
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 Fejlesztőjáték    Maszkok 

   
 

Fejlesztőjáték     Fejlesztőjáték dobozai 

   
 

Mátrix      Filcből fejlesztőjáték 
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A három kismalac meséhez bábok   Fejlesztőjáták 

  
 

Így tedd rá program csomag eszközei   Fogadópárna huzatok 

        
 

Három nyulak mese bábjai    Falánk tyúkocska bábjai 
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Babzsákok, terítők       Asztalterítők 

        
    

 


