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1. A pedagógiai munka feltételrendszere
1.1.

Személyi feltételek alakulása:

Pedagógusok létszáma

Technikai dolgozók

2021 szeptembertől: 6 fő
2021 októbertől: 7 fő,
novembertől 6 fő
2022 júniustól 7 fő

1.2.

Pedagógiai asszisztens

3 fő dajka, plusz 1 kisegítő
dolgozó
2022. március 1-től plusz egy
kisegítő

1 fő

Képzettség adatok:

Vezetői
szakvizsga

Egyéb
szakvizsga

Gyakornok

Ped.I

Ped.II

3fő

1fő

0fő

5fő

1fő

1.3.

Helyettesítés:

Erősség
-

Gyengeség

Pedagógiai asszisztens

-

Lehetőség
-

-

Veszély
-

Rugalmasan kell alkalmazkodni a
váratlanul adódó helyettesítési
megbízásokhoz
Az óvodai programokhoz kell igazítani
az egyéni időbeosztást

1.4.

Az egyéni elfoglaltságok miatt nehéz a
helyettesítés megszervezése
Az ősszel érkező dolgozóknak év
közben kellett kiadni a szabadságát
Létszámhiány

Túlterhelt kollégák

Gyermekek létszámának alakulása:

Felvételt nyert gyermekek
Elutasított gyermekek létszáma
Óvodás gyermekek összlétszáma
SNI-vel felszorzott létszám
Sajátos nevelési igényű
Fogyatékos SNI
BTMN-es gyermekek
Étkező gyermekek
Ebből étkezésért fizet
Félnapos óvodás
HH-s gyermekek
HHH-s gyermekek
Veszélyeztetett gyermekek
Nevelt gyermekek
Rendszeres GYV

2021. 10. 01.(fő)
35
9
83
85
2
4
83
23
17
17
28

2022. 05. 31 (fő)
32
3
87
91
4
7
87
3
23
20
20
26

1.5.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek:

Erősségek:

Gyengeségek:

Költségvetésből:
- Udvari vízvezeték csövek cseréje
- Sóder, cement
- Alapítvány támogatása

A magas gyermeklétszám miatt az eszközök
folyamatos használata miatt kopás,
elhasználódás, néha lopás.

Báli bevételből:
- Új jelmezek farsangra
Alapítványi pályázatból:
- Bábok, mesekönyvek, kézműves
tevékenységhez anyag (gyapjú,
agyag, gyöngyök, körmöcske,
fonal…), népitáncos szoknyákhoz,
nadrágokhoz anyag.
Óvodakert pályázatból:
- kerti szerszámok, vetőmagok
Alapítvány költségvetési támogatásából:
- Gyermek székek
- Fogas
- Karnis
- Fejlesztő játékok, és könyvek
Bababörze:
- vas tartóoszlopok a napvitorlákhoz
Lehetőségek:
-

Fokozott figyelem az
állagmegőrzésre.
Pályázati lehetőségek kiaknázása.
Folyamatos karbantartás.
Szponzorok felkutatása
Erősítő, mikrofon vásárlása

Veszély:
-

Eszközhiány
Munkafeltételek romlása

2. Felelősi rendszer, feladatmegosztás
2.1.

Ünnepek, rendezvények, hagyományok

Sajnos a pandémia miatt több nyílt rendezvényünk is meghiúsult, amit a Munkatervben erre a
nevelési évre terveztünk.

Sándor Erzsébet – Szent Mihály nap (szeptember)
Pozitívumai, megvalósult tartalmak
- Élmény nyújtása
- Hagyományok ápolása-kis műsor
előadása a szülőknek
- Eszközök felhasználása
- Gyermekek közösségi érzésének
erősítése
- Óvoda-család kapcsolatának
mélyítése.
- Szakmai tapasztalat.
- Óvodapedagógusi kreativitás.
Lehetőségek a jövőben
- Pontosabb, konkrétabb szervezés.
- Udvar kihasználása.
- Hatékonyabb információáramlás.
- Több innováció.
- A szülők érdeklődésének motiválása.

Volt-e negatívum, gyengeség?
-

-

Helyhiány, nincs megfelelő helyiség
a program lebonyolításához.
A családok HH-HHH- nem mutatnak
érdeklődést a szervezett program
iránt.
Nincs rendszergazda feladatokat
ellátó személy.
Egy óvodapedagógus
Visszajelzések

-

Pozitív
Élmény volt a szülőknek
Élmény volt a gyerekeknek

BÍRÓ SZILVIA – Állatok Világnapja (október)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
-

-

Környezetünkben
élő
állatok
figyelmére, védelmére felhívtuk a
gyermekek figyelmét.
Ingyenes kirándulás a ceglédi Füle
tanyára (pályázati keret felhasználása).
Lovaskocsis túra a tanyán.
Lovaglás lehetősége.
Állatsimogató az óvoda udvarán.
Személyes tapasztalatok gyűjtése
háziállatokról, kommunikáció,
érzékelés-észlelés fejlődése.
Mentőkutyás bemutató.

Lehetőségek a jövőben
-

-

A gyerekekkel mi megyünk el megnézni
az állatokat, hogy ne kelljen őket
szállítgatni
és
így
a
saját
környezetükben láthatják őket a
gyermekek.
Állatterápiás foglalkozások.

Volt-e negatívum?

-

Visszajelzések
- A gyermekek számos élménnyel
gazdagodhattak, mert élőben megnézhették,
simogathatták, etették ezeket az állatokat.
Élmény volt számukra a lovaglás és a
lovaskocsin utazás.
- Pozitív visszajelzések jöttek.

DEÁK BARBARA – SZÜRETI HÉT
Pozitívumai, megvalósult tartalmak
-

sok szülő megtisztelte a rendezvényt
felelevenedtek a hagyományok
a Jászság Népi Együttes táncosa tartott
zenés táncot
ismerkedtek a gyümölcsök, zöldségek
tulajdonságaival
komplex feldolgozás a csoportokban

Volt-e negatívum?
-

-

Lehetőségek a jövőben
-

-

lovaskocsis felvonulás
szőlőpréselés, must kóstolása
alma vagy szőlőszüretre látogatás
dióverés

a szülők passzivitása, viselkedése
a gyermekek nem ismerik a
gyümölcsöket, zöldségeket
sok gyermek nem szívesen fogyasztja
ezeket a terméseket

Visszajelzések
-

mindenki jól érezte magát

KUKORICA FOSZTÓ HÉT
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?

- változatos módon dolgoztuk fel a heti témát:
kukoricaszemeket válogattunk, vonalvezetést és
vonalkövetést végeztünk különféle feladatokkal
- gyorsasági-, és ügyességi versenyeket
szerveztünk:
csutkával
célba
dobtunk,
egyensúlyoztunk, egyik helyről a másikba
- a gyermekek már a mai, modern technikát
szedegettük stb.
látják, ezért a régi korok munkáját nem ismerik,
- rövid ismeretterjesztő-, és kisfilmeket néztünk a
és nem értékelik
kukoricafosztásról, -törésről, morzsolásról, és a
- betegség miatt sok gyermek hiányzott
csuhébaba készítéséről
- kevés gyermek hozott a foglalkozáshoz kért
- a gyermekek aktívak voltak, és örömmel
eszközöket, anyagokat.
végezték, élvezték az egyes játékos feladatokat
- magas csoportlétszám
- a hét folyamán megbeszéltük a kukorica
feldolgozását, és fogyaszthatóságát: pattogatott
kukoricát ettünk (ezáltal is tágabb ismerethez
jutottak)
- hagyományok ápolása
- ismeretek átadása a csoportszobában
- élményszerzési-, és tapasztalatszerzési
- kukoricakép készítése
- kukoricaszár bemutatása
- kukorica morzsolása
- kukoricacső levelének leszedése, fosztás
technikájának bemutatása
- csuhé bábok készítése

Lehetőségek a jövőben
- csuhébabák készítése és egyéb kézműves
tevékenységek lehetnének óvoda szinten

Visszajelzések
- a Honlapon, és a Facebook csoportokban

- mezőgazdasági gépeket tekinthetnénk meg
közelről, esetleg kipróbálhatnánk a faluban
(traktor, kombájn)
- el lehetne látogatni a Tájházba, ahol eszközöket
(pl. fonógép, daráló stb.) néznénk meg
- a faluban el lehetne látogatni olyan házhoz, ahol
góré található, vagy megnézni háziállatok
kukoricával való etetését
- kukoricatábla látogatása a határban

megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
az óvodai élet mindennapjaiba és
tevékenységeibe

MIHÁLYI-NAGY FRUZSINA – „Tök jó” nap (november)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
- sok terv, ötlet gyűjtése, amiből a nagyrésze
„forgó-csoport szerűen” megvalósult
- változatos tevékenységekkel dolgoztuk fel a
témát: bowling, célbadobás, tökgurító verseny,
válogatós játék, és különféle ügyességi játékok a
dísztökökkel
- a csoportban közösen beleztünk, és faragtunk
tököt  közben megbeszéltük a Halloween
jelentését, szokásokat
- tökös táncot tanultunk közösen
- a csoportban az egyik Szülő felajánlotta, hogy
minden gyermeknek készít otthon Halloween-i
édességet (póknyalókát)
- készítettünk fotófalat, amit minden csoport
gyermekei
használhattak,
és
lefényképezkedhettek
- az előteret, és a folyosót Halloween-i
hangulatba öltöztettük, és pókhálós, tökös,
boszorkányos díszítéssel tettük varázslatosabbá
az ünnepet, valamint minden csoport ablaka is
fel volt dekorálva

Volt-e negatívum?

- a Szülőkkel közösen meghirdetett otthoni
„Tökfaragó versenyre” több jelentkezőt vártunk
- a rossz időjárás, és a nagy esőzés miatt a kintre
tervezett programot nem tudtuk megvalósítani

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- lehetne a jövőben lámpás és fáklyás felvonulás
az óvoda körül, vagy a parkban
- tanulhatna minden csoport verseket, amiket
egymásnak elmondanak „Csokit vagy csalunk?”
alapon cukorkáért
- az óvoda udvarát is fel lehetne díszíteni:
szalmabálákkal, seprűből készített szellemekkel,
denevérekkel, pókhálókkal, lufikkal stb. a
hangulat megteremtése érdekében
- a Halloween-i héten lehetne sütőtökből készült
ételeket, süteményeket kóstolni

- a „Tökfaragó versenyen” résztvevő gyermekek
és Szüleik nagyon örültek a díjaknak,
okleveleknek, ajándékoknak
- a gyermekek arcán, egész héten az öröm,
boldogság, és az izgatottság látszott  nagyon
élvezték a tökös mókahetet
- a Honlapon, és a Facebook csoportokban
megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
az
óvodai
élet
mindennapjaiba
és
tevékenységeibe

- az óvodakertbe tököt ültetni

BÍRÓ SZILVIA- MÁRTON NAPJA

-

-

Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
Változatos ügyességi és mozgásos
feladatok.
Libazsíros kenyér, libatepertő
kóstolása hagymával, ami új ízek
megismerésére adott lehetőséget
a liba hasznának, tulajdonságainak
megismertetése.
Hagyományápolás, identitástudat
kialakítása
A néphagyomány komplex
feldolgozása
Lehetőségek a jövőben
baromfiudvar látogatása

Volt-e negatívum?
-

-

Visszajelzések
jól érezték magukat a gyerekek

A Covid 19 megbetegedések miatti rendkívüli szünet, illetve a tömeges megbetegedések miatt
csak szimbolikusan valósult meg a Télapó ünnepség.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS, LUCA NAP
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?

- az ügyelet alatt óvodában lévő gyermekekkel
karácsonyi díszeket, és adventi koszorút - a pandémia miatt nem valósult meg a Szülőkkel
készítettünk
közös Adventi készülődés
- a csoportban az adventi koszorún a gyertyákat - nem valósult meg a pedagógusok által előadott
is meggyújtottuk, körbe álltuk, valamint Karácsonyi mese sem
szaloncukrot és mézeskalácsot is fogyasztottunk
- Szülői együttműködés hiánya.
- a Karácsonyi időszak hangulatát megteremtve
és fokozva meghitt hangulatban zenét
hallgattunk, dalokat énekeltünk közösen a
gyerekekkel
- hangulatos, esztétikus díszítés

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a következő évben készíteni fogunk a
gyermekekkel
közösen
egy
Adventi -Kevés a visszajelzés, a szülői passzivitás miatt
kalendáriumot apró meglepetésekkel
- készíthetnénk a gyerekekkel közösen
mézeskalácsot, egyéb ünnepi édességet (ami

egyszerű: gyúrás, díszítés stb.)
- lehetne egy nagy, közös karácsonyfát állítani az
intézményben, amit feldíszítünk gömbökkel,
égővel, szaloncukorral (anyagiak?)
- készíthetnénk a jövőben Betlehemi Jászolt az
óvoda előterében/udvarán
- ellátogathatnánk a Templomba, ahol szintén
megnézhetnénk a feldíszített, ünnepi hangulatú
Jászolt
- Internet teljes körű ismerete anyagok
feldolgozásához, ismeretek bővítése
(pedagógusok IKT-s képzése)
- Szülők motiválása a Facebook csoportban

TÓTHNÉ MÓCZÓ LILLA - Farsang (február)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
-

Volt-e negatívum?

- A megelőző hetekben folyamatosan témára
hangolódtunk álarcokat készítettünk, termet
díszítettünk, csoporttáncot gyakoroltuk.
- Nem állt fenn a Covid járvány, ezért szokásos
módon lehetőségünk volt a művelődési házban
megtartani a rendezvényt.
- A szülők nagy számmal ajánlottak fel
szendvics alapanyagokat és szörpöket.
- Többen az intézményből kölcsönöztek
jelmezeket, ami bevételt jelentett az óvoda
számára.
- Az összes sütemény és szinte az összes
szendvics is elfogyott.
- Változatos tombolanyeremények külön fiúsak
és lányosak.

- Idén elmaradt a zsákbamacska árusítás.
- Rendelhettünk volna több süteményt, mert
nagyon gyorsan elfogyott.
- Nagyon kevés szülő vett részt a különböző
munkafolyamatokban, mint például szendvics
összeállítás, árusítás, takarítás.

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

-

- Fotósarok készítés igényes háttérrel feldíszítve.

- Élményszerzés a gyermeknek a beöltözés által.

-

- Nagyobb hangsúlyt fektetni a dekorációra.

-

- Fánk és popcorn árusítása.

- Facebook csoportba és az óvoda honlapjára a
gyermekekről számos fényképet feltöltöttünk,
amelynek a szülők nevelőszülők nagyon örültek.

-

- Pályázatírás gyermekműsorra (amennyiben van
- - A táncok és a jelmezek (csoportos)
rá lehetőség)
mindenkinek felkeltette az érdeklődését és
tetszett.

-

MÁRCIUS 15
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
- a gyermekek nemzeti öntudatát erősítettük
azzal, hogy a pedagógusok verseket ismertettek a
gyerekekkel, amiket utána meg is beszéltünk,
valamint huszáros, és lovas témájú dalokat
hallgattunk
- a hét folyamán a gyermekek értelmi szintjéhez
igazodó meséket néztünk a témával kapcsolatban
- jelképes, nemzeti színű „buzogányt”
készítettünk, amit kivittünk az Emlékműhöz, és
tiszteletünket téve a földbe szúrtuk
- a csoportban megemlékeztünk a márciusi
ünnepről: kisfilmeket néztünk a márciusi ifjakról,
akkor történt eseményekről, és képeket
nézegettünk életkornak megfelelően
- a változatos tevékenységekkel élmény-, és
tapasztalatszerzési lehetőségekhez juttattuk a
gyermekeket
- komplex tevékenységek egész héten

Volt-e negatívum?

- sok gyermek nem érti az ünnep lényegét,
fontosságát életkorukból kifolyólag (nem igazán
feldolgozható ünnep óvodában)
- nem vettük fel az ünnepségen a kokárdát
- kemény volt a föld, így nehezen tudtuk
beleszúrni a „buzogányt”, több hurkapálca eltört

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a következő ilyen alkalmon elegánsabb
megjelenést javaslunk a gyermekek Szüleinek
ezen a napon
- a pedagógusok és dajkák a márciusi ünnephez
kapcsolódó szerepjátékot játszhatnának el (kard,
csákó, megfelelő öltözet stb.) a gyermekeknek az
udvaron/tornaszobában
meghívhatnánk
a
közeljövőben
a
hagyományőrző huszárokat, ahol az öltözetüket,
lovas felszerelésüket megtekintenénk

- a Honlapon, és a Facebook csoportokban
megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
az
óvodai
élet
mindennapjaiba
és
tevékenységeibe
- a Polgármester Úrnak tetszettek az elkészült
nemzeti alkotások

VÍZ VILÁGNAPJA
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
- a gyermekek életkorának megfelelő vizes,
vízzel
kapcsolatos
játékokat
játszottunk,
kisfilmeket néztünk, amit a gyermekek nagy
örömmel fogadtak
- vízhez kapcsolódó kísérleteket végeztünk, ami
iránt a gyermekek nagy érdeklődést mutattak
- a jó időre való tekintettel ellátogattunk a hét
folyamán az ÖKO parkba, a Zagyva folyóhoz,
ahol a folyó fontosságáról beszéltünk, és

Volt-e negatívum?

- tapasztalataink alapján kevés a folyadék
(vízfogyasztási) igénye egyes gyereknek
- vannak a csoportban olyan gyermekek, akik
szeretik folyatni a csapot a mosdóban, ezzel
pazarolják a vizet
((- sajnos nem jutottunk el kirándulni forráshiány
miatt))

figyeltük meg
- minden egyes nap felhívtuk a gyermekek
figyelmét a környezettudatosságra, és a víz
fontosságára, nélkülözhetetlenségére
- a csoportban jelen lévő felnőttek jól együtt
működtek
- környezetvédelemre nevelés
- új játékok készültek, melyek a következő
években is felhasználhatók lesznek
- számos új ismeretet tudtunk közvetíteni a
gyerekek számára, mindezt játékos formában
megvalósítva

- a magas csoportlétszám miatt kevés alkalmuk
volt a játékok kipróbálására, nem mindenki került
sorra
- a nagycsoportosok között sok a magatartási
probléma

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a közeljövőben ellátogathatnánk a Poroszlói
ÖKO Parkba, esetleg a Budapesti Tropicáriumba
- hosszabb sétát tehetnénk az Alattyáni
víztározóhoz, Horgásztóhoz
gyermekek
ösztönzése
a
gyakoribb
vízfogyasztásra
- nagyobb figyelem a pocskolás elkerülése
érdekében
- konfliktuskezelés témájú továbbképzés
- pályázatok figyelése
- akvárium elhelyezése a csoportban

- a Honlapon, és a Facebook csoportokban
megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
az
óvodai
élet
mindennapjaiba
és
tevékenységeibe

-tapasztalatszerzés a növények, állatok
vízszükségletéről az óvodakertben
- konfliktuskezelés
továbbképzéssel

területén

ismeretbővítés

SZÖLLŐSI LILI – HÚSVÉT
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
-

a közös Húsvéti program tervezett
programja megvalósult
megfelelő mennyiségű, illetve minőségű
eszköz, játék állt rendelkezésre (népi
játékok, készített játék/célbadobós nyúl
a hagyományápolás megvalósult
csoportszinten a Húsvéti népszokások
(locsolkodás, Húsvéti ételek)
bemutatásra kerültek
jó hangulatban, zeneszó mellett telt a
délelőtt
a dolgozók egymás között leosztották az
egyes játékok felügyeletét

Volt-e negatívum?
-

-

az óvodaudvar a csőtörés miatt nem volt
alkalmas a rendezvény lebonyolítására,
így az óvoda előtti parkban került
megrendezésre
nem volt megfelelő az információ
áramlás a dolgozók felé (nem adtam
elegendő információt a délelőttel
kapcsolatban)

Lehetőségek a jövőben
-

Visszajelzések

közös tánc, körjátékok beépítése a
délelőttbe
közös piknik (tojás, sonka kóstolás)
több információ adása a tervezett
programról
óvodaudvar, illetve a tornaszoba, mint
helyszín, vagy több helyszín egy
programon belül
többféle tevékenység felkínálása
(tojásfestés, bábozás)

-

a résztvevő gyerekek nagyon élvezték a
délelőtti programokat
újdonság volt számukra a sok népijáték
a dolgozók is pozitívan értékelték a
délelőttöt

BUDAI ALIZ – KÖLTÉSZET NAPJA
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?
-

-

A résztvevő gyerekek élvezték, hogy
versenghettek egymással.
Volt, aki saját mesével készült.
A mesemondók jól felkészültek voltak,
látszott, hogy sokat készültek.
Minden gyermek díjazva lett

Csupán egy csoportból (középső)
jelentkeztek a gyermekek.

Lehetőségek a jövőben
-

Visszajelzések

Szülők ösztönzése a lehetőség
kihasználásában.
Nagycsoportosok bíztatása, hiszen az
iskolában is majd egymás előtt kell
mondani a verseket.

-

-

A jelen levő szülőknek tetszett a
rendezvény, több gyermek mindkét
szülőjével érkezett.
Többen hoztak rágcsálni valót, üdítőt a
versenyzőknek.

Föld napja (április)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?

- mesefilmeken, és színes képeken keresztül
dolgoztuk fel a Föld számára hasznos és káros - az udvaron történő ültetés során esett az eső, így
dolgokat (hogyan óvjuk, védjük a környezetet, nem tudtuk befejezni minden gyermekkel,
ahol élünk)
valamint a virágos kertet sem tudtuk megfigyelni,

- sok Szülő működött együtt, és hoztak
gyermekeikkel ültetni való virágot az óvodába,
ezáltal szép lett az udvar
- a gyermekek nagy örömmel ültették a ládákba a
virágokat (muskátlit, mézvirágot, petúniát stb.)
- a csoportban napi szinten használjuk a szelektív
hulladékgyűjtő kukát
- a hét folyamán többször is tettünk sétákat a
faluban, ahol megbeszéltük a látott járművek
környezetszennyező hatását
- a változatos tevékenységekkel élmény-, és
tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítottunk a
gyermekeknek
- a természet, az élővilág szeretetére nevelés
maximálisan megvalósult
- a közösségi érzés öröme erősödött a csoportban
lévő gyerekek között
- bagoly les

szépíteni
- tapasztaljuk a mindennapok során, hogy a
Szülők érdektelenségéből kifolyólag eldobálják
gyermekeikkel a szemetet a parkban, előtérben,
nem vigyáznak a tisztaságra, rendre
- azok a gyerekek, akik nem hoztak virágot,
rosszul érezték magukat (de ennek ellenére
mindenki ültetett, mert aki többet hozott,
megosztotta társaival)
- kevés volt a hely a virágoskert kialakításához

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a jövőben szorgalmaznánk az „Óvodakert”
létrehozását és gondozását
- használhatnánk az esővízgyűjtőt
- a gyermekek aktívan, és motiváltan vettek részt
- továbbra is figyelemmel, kísérjük a pályázatokat
az egyes tevékenységeken
- hirdethetnénk az előző évekhez hasonlóan - a Honlapon, és a Facebook csoportokban
„Hasznosítsd újra!” címmel versenyt, ahol a megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
gyermekek
Szüleikkel
közösen szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
tevékenykedhetnének otthon
az
óvodai
élet
mindennapjaiba
és
- megnézhetnénk Alattyánon a legszebb tevékenységeibe
konyhakertet
-szülők elégedettek a szép környezettel
- helyezhetnénk ki az udvarra külön szelektív
hulladékgyűjtő, színes kukákat, így külön
tudnánk gyűjteni a szemetet (papír, fém,
műanyagflakon stb.), ezzel is szemléltetve a
környezetünk védelmét, vagy elsétálhatnánk a
falu központjában lévő szelektív hulladékgyűjtő
kukákhoz, és oda dobálnánk a szemetet
szétválogatva
- fák ültetése
- pergola elhelyezése, borostyánnal befuttatva
- több árnyékos hely kialakítása
- közös szemétszedés a gyerekekkel

ANYÁK NAPJA (május)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?

- a középső és kis csoportos gyermekekkel
elégedettek voltunk az ünnepséget megelőző
hetekben a próbák alatt, és a gyakorlásokon
- az Anyák napi ünnepségen nagy volt a Szülők,
Nagyszülők részvételi aránya
- pozitív visszajelzést kaptunk a vendégektől
(tetszett nekik a díszítés a csoportban, az
ajándékok, és megható volt a műsor)
- a műsor jól szervezett volt
- pozitív volt az, hogy megvalósulhatott az
ünnepség!
- megköszönték a Szülők, hogy készítettünk a
gyermekekkel a műsor előtt egy közös
csoportképet (csinos, alkalomhoz illő ruhában)
- kötődés erősítése az anyukák felé

- kevés volt a férőhely a csoportban (magas a
csoportlétszám)
- sajnos egy-két gyermek nem jelent meg az
Anyukájával (annak ellenére, hogy aznap volt
óvodában, nem betegség miatti hiányzás volt)
- a nagy csoportban voltak magatartási
problémák
- a nagyoknak nehézséget jelentett a néhány sor
megtanulása (gyenge értelmi képességek)

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a közeljövőben érdemes lesz a tornaszobában,
vagy az udvaron megtartani az ünnepséget a
nagyobb férőhely miatt
- szorgalmazzuk a fotósarok kialakítását a
csoport/terem valamelyik szegletében
- a következő ilyen alkalomkor az ünnepség és a
műsor után megvendégeljük a Szülőket
(sütemény, üdítő), ezzel is javítva és szorosabbá
téve a Szülő-Gyermek-Pedagógus kapcsolatot
- hamarabb kell kezdeni a felkészülést
- a fejlődési lemaradást mutató gyermekek
időben
kerüljenek a szakszolgáltatókhoz
vizsgálatra
- a fejlesztő és gyógypedagógus folyamatos
jelenlétének biztosítása

- a műsor végén hatalmas tapsot kaptak a
gyermekek, a Szülők, Nagyszülők arcán mosoly,
könnyek, és a meghatódottság látszott
- több Szülő is köszönetet nyilvánított a délután
folyamán, a műsorba fektetett munkánkért, és a
gyermekek felkészültségéért

MADARAK ÉS FÁK NAPJA (május)
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
- a csoportban játékos tevékenységeken keresztül
tettük élvezhetővé ezt a napot (madaras asztali

Volt-e negatívum?

- kevés madarat láttunk a faluban, ezért nem

játékok,
madarak
felismerése
árnyékról,
különféle
kereső-elbújó
állatos
játékok,
szerepjátékok: mesék eljátszása stb.)
- tágabb ismeretet adtunk a gyermekeknek a
madarak fajtáiról, elnevezésükről (könyvekben,
filmeken)
- a hét folyamán az ÖKO parkban, és a faluban is
sétáltunk, ahol szemléltük a zöldellő természetet:
a fák fajtáit, illetve a madarakat is megfigyeltük,
hangjukat hallgatva kerestük őket a természetben
 ezzel felhívtuk a gyermekek figyelmét a
természet és az élővilág védelmére, a
fenntarthatóságra neveltünk

jártunk sikerrel
- az ÖKO parkban meg voltak rongálva a padok,
kukák, a gyermekek ezt látták, példaadás 0
- gyakran előfordul, hogy a gyermekek letépik a
bokrokról a virágokat, gallyakat, ez most sem
volt másképp
- a nagyok párhuzamosan a ballagásra is
készültek, ezért kevesebb idő jutott a
megvalósításra

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések

- a jövőben ellátogathatnánk a Kiserdőbe,
Arborétumba, Állatkertbe, Madártani Központba
stb.
udvaron,
óvoda
szinten
lehetne
„Természetvédelmi
vetélkedőt”
tartani,
kvízjátékokat szervezni a gyermekek életkorához
igazítva
- meghívhatnánk a Sasközpontból vendégeket,
akik különféle madarakat hoznak az óvodába:
élőben látják a gyerekek a madarakat,
megfoghatják tollukat stb.  ezzel egybekötve
pl. madár reptetési-, etetési-, gyűrűzési bemutató
tartása stb.
- az óvoda udvarán bábelőadás, vagy
mesedramatizálás lehetne meghívott vendégekkel
a témához kapcsolódóan
- facsemetéket ültethetnénk a parkban közösen,
ezáltal a fa nevelés szabályainak és védelmének
megbeszélése, tudatosítása is megtörténne
fészkeket,
madárodúkat
készítenénk
csoportszinten, majd ezeket kihelyeznénk
az óvoda területén, -közelében, vagy a faluban
- pályázatok figyelése

- a gyermekek nagyon élvezték a szabadban való
sétát, és a szabadban való tevékenykedést:
természetjárást,
„kalandtúrát”,
futkározást,
bújócskázást a friss levegőn
- a Honlapon, és a Facebook csoportokban
megosztott fényképeknek a Szülők örülnek,
szívesen nézegetik, ezzel betekintést adva nekik
az
óvodai
élet
mindennapjaiba
és
tevékenységeibe

TÓTHNÉ MÓCZÓ LILLA-Nagyok búcsúja (május)

Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?
-

-

Nagy volt az érdeklődés sokan részt
vettek az eseményen.
Aktív részvétel az óvoda díszítésben
(középső csoportos anyukák)
Esztétikus, igényes dekoráció.
Jól szervezett volt a ballagási műsor.

-

-

Kevesen
maradtak
elpakolni
az
ünnepség után.
A középső csoportosok nem a
nagyokkal
álltak
szemben
a
búcsúztatónál.
A hangosítás nagyon zavaró volt, szinte
semmit nem lehetett érteni (recsegett).

-

Szelfi fal előtt
lehetett készíteni.

esztétikus

képeket

Lehetőségek a jövőben

Visszajelzések
-

-

Előbb elkezdeni az óvoda díszítését.
Közös csoportkép készítése a feldíszített
óvoda előtt.
Nagycsoportosok megvendégelhetik a
kicsiket és a nagyokat.
Előre kipróbálni a technikát.

-

Jól érezték magukat a gyermekek a
műsor során.
Elégedett szülők.
Az óvoda honlapján megtekinthetőek
lesznek a gyermekekről készített
fényképek.

BÍRÓ SZILVIA – Családi sportnap-Gyermeknap (május)

Erősség
-

Gyengeség

Jó hangulat.
Változatos programok.
Csapatmunka
Közös élményekkel gazdagodtak a családok.
Mozgásigény kielégítése.
Mozgáskoordináció fejlesztése.

-

-

Lehetőségek a jövőben
-

-

Kalandpark igénybevétele.
Pályázatok
felkutatása,
megkeresése.
Szülők szemléletformálása

Gyerekek fáradékonyak.
A szülők negativitása (nem jöttek el, akik itt
voltak sem kapcsolódtak be szívesen a
tevékenységekbe)

Veszély
szponzorok

BÍRÓ SZILVIA – JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Erősség

Gyengeség
-

Szülők hozzáállása (kevesen vesznek részt)

- Jó csapatmunka
- Rutinos szervező mindenki
- Több éves tapasztalat

Lehetőségek a jövőben
-

változatosabb zene
szülők ösztönzése
szponzorok felkutatása

Veszély
-

elmarad a rendezvény, így kevesebb
színvonalas rendezvényt tudunk
lebonyolítani

3. Kiemelt feladatok
3.1.

Tóthné Móczó Lilla - Gyermekvédelmi munka
Erősség

-

Gyengeség

Idén nem volt kirívó
gyermekvédelmi eset, nem kellett
egy családot sem meglátogatni.

-

Az intézménybe járó gyermekek
rendszeresen járnak óvodába.

-

Alattyáni Óvoda facebook csoport
létrejött, ahol egymással kapcsolatba
tudunk lépni, fontos információkat
átadni.

-

Minden
értekezleten,
amit
hivatalban tartottak részt vettem.

-

A COVID helyzet miatt senkinek
sem járt le a gyermekvédelmi
határozata.

-

A szülők döntő többsége alacsony
iskolázottságú. (8 általános)

-

A szülők/ nevelőszülők
érdektelensége: nem vesznek részt
szülői értekezleten, nem jelennek
meg a gyermek tájékoztatásán,
rendezvényeken, társadalmi
munkában, ezért az
információáramlás nehezített,
valamint a gyermekek kimaradnak
közös élményekből.

a

Lehetőség

Veszély
-

-

Szülők, nevelőszülők ösztönzése.

3.2.

Budai Aliz - Minőségbiztosítás

Pozitívumai
Megvalósult tartalmak



Magas
számmal
járnak
intézményükbe nevelt gyermekek.
A
helyi
lakosokat
gyakran
befolyásolja abban a döntésben,
hogy melyik intézménybe írassa
gyermekét.

Az év elején elkészültek az
együttműködési megállapodások a
társszervekkel.
A gyermekvédelmi szolgálattal való
együttműködésünk, jelzőrendszerünk

Volt-e negatívum?



A kért vizsgálatokat a pedagógiai
szakszolgálatnál késői időponttal
végzik.
A nevelői hálózatnál a jelzésünkre
nem minden esetben kapunk
visszajelzést.






is napi szinten működött.
A szülők közül kiemelten pozitív
együttműködés volt a pandémia
idején a középső csoportban.
A fenntartóval folyamatosan
egyeztettünk az aktuális
problémákról, feladatokról.
Az SZK csoportnak elkészült a zárt
Facebook oldala, ahol az információ
áramlás hatékonyan működött
Az óvoda elért eredményeit
rendszeresen nyilvánosságra hozzuk
(Facebook, honlap, falu újság…)



A szülői értekezleteken való
részvétel még mindig érdektelenség
miatt kis létszámmal történik

Lehetőségek a jövőben




A nyílt rendezvényeken olyan
ötletek megvalósítása, ami a Szülők
érdeklődését is felkelti
Szponzorokat keresni
Pályázatokat írni, illetve
megvalósítani, hogy a
feltételrendszerünk vonzó legyen a
partnerek számára

Veszély


A gyerekek fejlődése megreked a
szülők érdektelensége miatt.

3.2.1. Gyermeki elégedettségmérés eredménye
Csoport neve

Pillangó

Szeretik
- játéktevékenység
- mozgástevékenység
- ének
- kézműves tevékenység
- matematika
- mesetevékenység

Manó

-környezet
-egészséges életmódra nevelés
-játéktevékenység
- mozgástevékenység
- ének
- kézműves tevékenység
- matematika
- mesetevékenység

Kis vakond

- egészséges életmódra nevelés
- munka jellegű tevékenység
- játéktevékenység
- kézműves tevékenység
- mozgás

Nem szeretik
- környezet (5 gyerek)
- egészséges életmódra nevelés
(8 gyerek)
- munka jellegű tevékenység
(7 gyerek)
-munka jellegű tevékenység (5
gyerek)

-ének (8 gyerek)
-környezet (6 gyerek)
-matematika (6 gyerek)

Következtetések: a munka és a környezet megismerése gyengeségként jelentkezik, a
gyermekek nem szeretik.
Javaslatok a megoldásra:
- Környezetünk megismerése, és a munkára nevelés kiemelt feladatként kezelt a
következő nevelési évben.
- Az óvodakert lehetőségeit a munkára nevelésben, és a természet megszerettetésében
fokozottan előtérbe helyezzük.
- Élményszerű, mikro csoportos, komplex tevékenységek javasoltak.
3.2.2. Tanítói elégedettség
Erősség:
-

a gyermekek rendelkeztek az iskolai
beilleszkedéshez való érettséggel
nyugodtan végig ülik az órákat,
megtanultak uralkodni mozgásvágyukon
kialakult az íráshoz szükséges
finommozgás, szem-kéz koordináicó
önállóan öltözködnek, tisztálkodnak
képesek társas kapcsolatokat kialakítani,
együttműködőek
nevelői utasításokat végrehajtják, szót
fogadnak
szívesen tanulnak verseket, mondókákat,
szeretnek énekelni
kedvelik a kézműves foglalkozásokat
az óvoda-iskola kapcsolata jó,
zökkenőmentesen működik a
kapcsolattartás.

Lehetőség

Gyengeség:
-

két nagyon beszédhibás gyermek
érkezett, akiknek komoly logopédiai
megsegítés lett volna szükséges (az
intézményben megtörténtek a logopédiai
szűrések, azonban a logopédiai
foglalkozásokból a pandémia és a
személyes hiányzásai miatt csak kevés
alkalom valósult meg)

Veszély

3.2.3. Szülői elégedettség
Erősség
- Az óvoda esztétikus, jól felszerelt,
biztonságos
- A legtöbb gyermek szeret óvodába járni
- Az információ tartalmával, időbeli
eljutásával a szülők elégedettek
(személyesen, honlapon, facebookon,
faliújság, stb...)

Gyengeség
- Óvodai rendezvényeken a résztvételi
arány alacsony
- Sok nevelt gyerek ront az óvoda
színvonalán/rossz hatással vannak a többi
gyermekre a kirívó magatartásukkal
- Kevés udvari játék
- Kis udvar

-

Segítségnyújtás, probléma megoldás jól
működik
A fejlesztő tevékenységek változatosak,
játékosak
A logopédiai, gyógypedagógia fejlesztés
sikeres
Az óvodai dolgozók munkájával
elégedettek a szülők
Az intézmény dolgozói maximális
támogatást nyújtanak a gyermekek önálló
fejlődésében, erkölcsi normák,
szabálytudat, egészséges életmód
alakításában.

Lehetőség
- Nevelt gyermekek létszámának
szabályozása
- Az óvodai rendezvények vonzóvá tétele
(meglepetés, vacsora)

3.3.

Veszély
-A nevelt gyermekek elveszik a helyet a falubeli
gyermekek elől.
- A falubeli gyermekeket környékbeli óvodába
íratják be.

Tehetséggondozó műhelyek

3.3.1. MIHÁLYI-NAGY FRUZSINA- Táncoló Talpak Tehetséggondozó Műhely
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
- a csoportban a gyermekekkel az
énekfoglalkozások során sokszor hallgattunk
népdalokat
- az ünnepeken előadott műsorokban (Mihálynap, Márton nap, Költészet napja) gyakran
táncoltunk
népzenére,
amelyen
népi
mozdulatokkal
ismerkedhettek
meg,
elsajátítottuk, és gyakoroltunk a csárdást,
forgást, lépegetést stb.
- mivel a gyermekek nagyon szeretik a
zenehallgatást, és az éneklést, ezért sok éneket,
dalt ismertettem meg velük
- elkészítettem a „Táncoló talpak” éves tervét
kidolgozva, összeállítva, heti szintre lebontva

Lehetőségek a jövőben
- a közeljövőben jó lenne találni olyan
népitáncos személyt, aki elvállalja ennek
megtartását heti szinten (pl. a Jászsági Népi
Együttes tagjai közül)
- Arányosabb feladatmegosztás (2 pedagógus
tartja felváltva).

Volt-e negatívum?
- Igen, negatívum volt, hogy a népitánc külön
foglalkozások több alkalommal nem kerültek
megtartásra a covid időszakban az ügyelet,
valamint a gyermekek gyakori megbetegedése
miatt.
- Magas létszámú csoportok
- Pedagógushiány

Visszajelzések

---

3.3.2. TÓTHNÉ MÓCZÓ LILLA- Pitypang Tehetséggondozó Műhely
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?
-

-

állatkerti kirándulást tudtunk
finanszírozni a pályázati pénzből
az óvodakertben kísérletekre volt
lehetőségünk
lehetőség nyílt környező világunk
fenntarthatóságára irányítani a
gyermekek figyelmét
játékos cselekedtetéssel szereztek
tapasztalatot a gyerekek

-

Lehetőségek a jövőben
-

Pandémia miatt sok foglalkozás
elmaradt.
Sokat voltak betegek a gyerekek és
nem tudtak minden foglalkozáson
részt venni.

Visszajelzések

pályázati források keresése
új ötletek, lehetőségek kipróbálása a
gyermekei kíváncsiság kielégítése
érdekében

3.3.3. BUDAI ALIZ - Ügyes Kezek Tehetséggondozó Műhely
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak

Volt-e negatívum?
-

-

-

A tehetséggondozás a kézművesség
terén megvalósult.
Szívesen jártak a gyerekek.
Anyagilag, az óvoda támogatta a
szükséges eszközök beszerzését
Új technikákkal és módszerekkel
ismerkedhettek meg a gyerekek.
Fejlődhetett esztétikai érzékük,
kézügyességük, kreativitásuk.

Lehetőségek a jövőben
Rajzpályázatok felkutatása és rajzok,
alkotások beküldése.
Újabb technikákkal való
megismerkedés és megismertetése a
gyerekekkel.

-

-

Pandémia miatt sok foglalkozás
elmaradt.
Sokat voltak betegek a gyerekek és
nem tudtak minden foglalkozáson
részt venni.
Kevés a valóban tehetséges gyermek.

Visszajelzések
Várták és kérdezgették a gyerekek,
hogy mikor lesz ügyes kezek
foglalkozás.
A szülők is örültek mikor szép
alkotásokat vittek haza a gyerekek.

-

Közeli városban lévő kiállítások
megtekintése.
Népi technikák megismertetése
(agyagozás, nemezelés…)

3.3.4. SZÖLLŐSI LILI – Játékos gyermektorna
Pozitívumai
Megvalósult tartalmak
-

megfelelő játékeszközök álltak
rendelkezésre
fejlődött kondicionális képességük,
koordinációjuk, ügyességük
az egészséges életmód megvalósítása
a gyermekek szívesen mozogtak
ideális gyermeklétszám

Volt-e negatívum?
1)
2)
3)
4)
5)

kevés alkalom valósult meg ebben a
félévben, ennek okai:
elhúzódó pandémia
a gyerekek folyamatos hiányzása
a csoportokban való dolgozói
feltételek megváltozása
helyettesítés, 1 pedagógus/csoport
magas csoportlétszám

Lehetőségek a jövőben
-

a magas csoportlétszámok miatt 2
pedagógus felváltva tartsa a
tehetséggondozó foglalkozásokat

Visszajelzések
-

mindig jókedvűen jöttek a
foglalkozásra

3.3.5. BÚS ÁGNES- gyógypedagógiai fejlesztés (SNI, BTMN)
Erősségek

Gyengeségek

Külön fejlesztőszoba

Nincs főállású pedagógiai
asszisztense/gyógypedagógiai asszisztense az
intézménynek
Szülői hozzáállás

Homogén csoportok az intézményben
Saját tornaterem
Segítőkész óvodapedagógusok
Innovatív szemlélet
Megfelelő attitűd

Lehetőségek

Veszélyek

Fejlesztőszoba kialakítása
Speciális eszközökkel való felszerelése
Szupervízió
Szülőcsoport
Pszichológus bevonása (negyedévente)

A csoport éves munkájának szétszabdalása
Gyermekek rosszabb elért teljesítménye
Maximális létszámú csoportok
Hatalmas SNI/BTMN létszám
Sok nevelt gyermek

Szülőértekezlet alkalmával előadássorozat
Egyre több fejlesztőeszköz
Év eleji gyógypedagógiai szűrések

Pedagógusok kiégése
Szülők elégedetlensége

3.3.6. Darázs Zsuzsanna- logopédiai fejlesztés
(Nem kaptunk visszajelzést a kérdésre!)
Erősség:

Gyengeség:

Lehetőség:

Veszély:

3.4.

Készségek, képességek alakulása csoport szinten

3.4.1. Kiscsoport

Legerősebb területek: Egészséges életmód, szociális képességek, kudarctűrés, anyanyelv, eszközhasználat
Leggyengébb területek: Gondolkodás, figyelem, érzékelés-észlelés, koordinációs képesség, emberábrázolás

3.4.2. Középső csoport

Legerősebb területek: egészséges életmód, szociális képességek, akarati tényezők, figyelem, téri orientáció, hallási-, és vizuális észlelés, szókincs,
hangképzés, kondicionális képességek, eszközhasználat
Leggyengébb területek: Feladat végzés, emlékezet, időészlelés, gondolkodás, tapintás, kifejezőkészség, koordinációs képesség, emberábrázolás

Elemzés:
Manó csoport:
-

Mind a 8 területen van hozzáadott érték, 7 területen a tervezett fejlődési mutatót is meghaladja az eredmény.
Az anyanyelv terén -2%-al maradtak el az eredmények a tervezettől, ennek oka: sok a beszédhibás gyermek, otthon kevés a beszélgetés, sok a TV, IKT
eszköz használat.

Kisvakond csoport:
-

Mind a 8 területen van hozzáadott érték, viszont a tervezett fejlődési mutatót csak az egészséges életmód terén érték el.
Ennek oka: irreálisan magas fejlődési mutató tervezése, sok a gyenge képességű, illetve az SNI-s, BTMN-s gyermek.

3.4.3. Nagycsoport

Legerősebb területek: Egészséges életmód, érzelmi viszonyulás, kudarctűrés, testi képességek
Leggyengébb területek: Együttműködés, önállóság, szabály és feladattudat, értelmi képességek, érzékelés, észlelés, anyanyelvi képességek, finommotorika.

3.5.

Csoportok értékelése nevelési területek szerint

3.5.1. Kis csoport
Egészséges életmód
Erősség
-

Kis segítséggel képesek egyedül
felöltözni illetve levetkőzni.
Helyes
kézmosás,
mosdózás,
fogmosás technikájának elsajátítása.
Tízóraihoz mindenki saját magának
terít
Helyes szalvétahasználat
Az étkezés alatt kanalat, villát
rendeltetésüknek
megfelelően
használják.

Gyengeség
-

-

-

Alvás előtt a ruháikat nem hajtják
össze, nem szépen teszik a székre.
Kulturált
étkezési
szabályok
betartása:
gyakran
hangosan
beszélgetnek, forognak.
Evőeszközök
helytelen
fogása,
valamint nem rendeltetés szerinti
használata.
Sokszor „kitúrják” a tányérjukból az
ebédet.
Gyakran nem törlik meg törülközőbe
a kezüket.
Sokat pocskolnak.
Nem megfelelő zsebkendőhasználat
(nem hajtják szét).

Lehetőség
Veszély
- Szóbeli figyelmeztetés a délutáni
pihenő előtti ruhaelhelyezés kapcsán
- Villával könnyen megszúrhatják
- Kulturált
étkezési
szabályok
egymást.
betartatása
játékos
módon:
- Sok
zsebkendőt
dobnak
ki
csöndkirály
feleslegesen.
- Csak evéskor vesszük a kezünkbe az
- Ha vizes marad a kezük, könnyen
evőeszközöket, addig a kezünk a
kiszáradhat hideg időben.
combunkon van.
- Ha vizes lesz a padló, könnyen
elcsúszhatnak (balesetveszély).

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
Erősség
-

Gyermek-óvónő-dajka pozitív
érzelmi töltésű kapcsolat kialakult
Ismerik társaik nevét és jelét.
Születésnap, névnap ünneplése során
a személyes percek megléte
alkalmával fokozódik a gyermek

Gyengeség
- Ritkán köszönnek társaiknak és a
felnőtteknek.
-Nem vigyáznak a játékok épségére.
-Nem kérik el a játékot a társuktól, csupán
kiveszik a kezéből.
-Gyakran kell figyelmeztetni a hangerőre.

-

pozitív önértékelésének az erősítése
Bátran kérdeznek minket, ha valami
érdekli őket.

Lehetőség

Veszély

-Ha valaki belép a csoportba személyes
példamutatással hívom fel a figyelmet a
köszönésre
-Többször figyelmeztetem őket a játékok
épségére, ha elveszik, eltörik nem lesz mivel
játszani.
-Használják a kérem-köszönöm szavakat.
Ne vegyük ki a másik kezéből a játékot.

-Ha játék sérül, megszúrhat, megvághat
bennünket, nem tudunk vele játszani.
- Túl hangosak, nem fogják meghallani a
játékra hívó dalt, lemaradnak a játékról.

Játék
Erősség

Gyengeség

- Életkori sajátosságaiknak megfelelő
játékok használata.
- A többség a játékokat funkciójuknak
megfelelően használja.
- A különböző játékok –asztali, szőnyeghasználatára vonatkozó szabályokat jól
alkalmazzák.
-Egyszerűbb szabályokat már helyesen
alkalmaznak.
- Minden tevékenységi formát élveznek,
egyéni/csoportos játékukban látszik az
öröm, felszabadulás, elmélyülés, jókedv
-Kisebb asztaltársaságok is kialakulnak már
játék közben.

-van olyan gyermek, aki nem képes egyedül
játszani, folyton más gyermek társaságát
keresi
- Nem rendeltetésszerűen használja a játékot
egy-két gyermek (szétszórja, összekeveri a
többivel...)
-Van, aki néha nyugtalan, hangoskodó.

Lehetőség

Veszély

-Új játékok bevezetése, felnőtt felügyelete
mellett
- Játékirányításnál megfigyelő, segítő,
bátorító módszereket alkalmazzunk

- ha mindig megkapja (kiveszi más gyermek
kezéből a játékot) nem alakul ki a mások
általi tolerancia
-nem rendeltetésszerű használat által nem
fejlődik megfelelően a gyermek (türelem,
figyelem, finommotorika, memória,
szabálykövetés...)

Munka jellegű tevékenységek
Erősség

Gyengeség

- Önállóan terítenek tízóraihoz, majd szedik
le a terítéket.
- Teremrendezésben aktívan részt vesznek,
székeket a helyére tolják, játékokat helyére
pakolják.
- Öltöző rendjére figyelnek, helyére teszik a
kabátjaikat, cipőjeiket.
-Udvari játékokat felnőtt felügyelete mellett
helyesen elpakolják.
-Képesek apróbb megbízások elvégzésére,
pl. üzenet átadására.

- Egy-két gyermek kerüli a rendrakást, nem
vált igénnyé.
- Néha rossz helyre teszik vissza a játékot.
-Van, akinek gondot okoz a ruhája
megfelelő helyre tétele.

Lehetőség

Veszély

- Részt tudnak venni a csoport
átrendezésében.
- Egyre több feladatban tudnak részt venni,
öltöző, mosdó rendéjének megtartása
- Egyre jobban önállósodnak, jobban
terhelhetőek, nagycsoportra az önállátás a
cél az étkezés során

-Szívesen vállalják el a feladatokat,
végezzenek alkalmi megbízásokat, ha
kitérnek előle nem alakul ki a feladattudatuk
-Figyelmetlenség során baleset történhet,
eltörhet a tányér, gyerekek
összeütközhetnek...

Anyanyelvi nevelés
Erősség
- Ismerik saját nevüket, jelüket;
óvónéni ésdajkanéniket. Be tudnak
mutatkozni, kisebb segítséggel
elmondják szüleik nevét.
- Köszönési formákat napszaknak
megfelelően használják. Jó reggelt!,
Jó napot!
- Ismerik testrészeiket, meg tudják
mutatni. Őket körülvevő tárgyakat
ismerik.
- Rövidebb mondóka, ének
megtanulására képesek, mese
tartalmát fel tudják idézni
- Otthoni élményeiket szívesen
elmesélik.
- Hangutánzó kifejezéseket ismerik.

Gyengeség
-

Nem minden gyermek képes
figyelmesen végighallgatni a mesét.
Van pár gyermek, akiknek nehezen
érthető a beszéde.
Néhány gyermeknek nehézséget
okoz a színek felismerése.
Beszédtempó, hangsúly, hangerő
néhány gyermeknél nem megfelelő.

Lehetőség
-

-

Veszély

Egyéni beszédhiba kijavítása játék
segítségével.
Szókincsük fejlesztése mondókák,
versek irodalmi foglalkozások
segítségével.
Színek gyakorlása
játékevékenységbe építve.

-

Fontos a szókincs bővítése, a
beszédhibák kijavítása. Ezek
mellőzése esetén a gyermek nem
tudja magát kifejezni, nem értik meg.
Társaitól lemarad.

Értelmi fejlesztés
Erősség
- Az óvodai szokásrendszert megismerték és
elsajátították
- Új ismereteket szereztek az őket körülvevő
környezetükről (évszakok, időjárás...)
- A tevékenységeken rendszeresen részt
vevő gyermekek figyelme, emlékezete,
memóriája, gondolkodása sokat fejlődött.
- Életkoruknak megfelelő a szabály- és
feladattudatuk.
Lehetőség
- Mikro csoportokban biztosított az egyéni
fejlesztést az értelmileg lemaradott
gyermekeknek.
- Több logikai, gondolkodást segítő játék
biztosítása.
- Szabályok többszöri ismertetése.
- Szülők bevonása a tartalmas otthoni
játékokhoz.

Gyengeség
- Néhány gyermeknek eltérő értelmi
képességeiből adódóan nehézséget jelent a
feladatértés, a színek, gyűjtőfogalmak.
- Egy-két gyermek képtelen rövidebb idejű
összpontosításra, megfigyelésre.

Veszély

- Hiányosságok több területen is
észrevehető. Szükséges az otthoni segítő,
támogatói háttér, így hamarabb
felzárkózhat a gyermek a többi társához,
ha ez elmarad, sokkal több időre lesz
szüksége a hiányosságok pótlására.

3.5.2. Középső csoport
Egészséges életmód
Erősség:
- Személyi higiénia,
- öltözködés,
- mozgás szeretete.
Lehetőség:

Gyengeség:
- Evőeszköz használata (kés),
- étkezési kultúra.
- Kevés gyümölcsöt, zöldséget
fogyasztanak.
Veszély:

-

Szülők szemléletformálása
Gyümölcsnap szorgalmazása

Legyengül az immunrendszer,
elhízás veszélye

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
Erősség:
- Szívesen járnak óvodába.
- Baráti kapcsolatok alakulása
- „Kérem-Köszönöm” használata
- Apróbb megbízatások teljesítése
- Érdeklődéssel hallgatják egymást

Gyengeség:
- Társaikhoz való tolerancia.
- Szabályok megszegése.
- Akarati élet szabályozása.

Lehetőség:
- Szabályok következetes betartatása.
- Kapcsolatteremtő drámajátékok
alkalmazása

Veszély:
- Szabályok elsajátításának hiánya.
- Balesetveszély

Anyanyelvi nevelés
Erősség:
- Szívesen tanulnak verseket,
mondókákat.
- Szívesen hallgatnak meséket.

Gyengeség:
- Összefüggő mondatokban nem
tudják kifejezni magukat.
- Beszédhiba.
- Gyűjtőfogalmak hiánya.

Lehetőség:
- Anyanyelvi játékok beiktatása
- Személyes példaadás

Veszély:
- Önkifejezés hiánya.

Értelmi fejlesztés
Erősség
- Környezetükről lévő ismereteik
megléte.
- Problémamegoldó képesség
Lehetőség:
- Szülőkkel való együttműködés
további fejlesztése.
- Következetesség
- Mozgásba ágyazott, változatos
tevékenységek beiktatása

Gyengeség:
- Feladattudat.
- Általános tájékozottság hiánya.
- Otthon keveset foglalkoznak velük.
- Figyelem
Veszély:
Értelmi képességeik lassan fejlődnek, az
iskolaérettség nem alakul ki kellő időben.

Munka jellegű tevékenységek
Erősség:
- Szívesen dolgoznak,
- szeretik a naposi munkát,
- apró megbízatásokat szívesen
teljesítenek

Gyengeség:
- Terítés csak sok segítséggel megy

Lehetőség:
- Példaadás,
- folyamatos ellenőrzés
- szülők bevonása a nevelési
folyamatba.

Veszély:
Feladattudat és esztétikai érzék hiánya.

Játék
Erősség:
- Szerepjáték,
- építő játék
- puzzle.

Gyengeség:
- Önállóan kevesen képesek játékot
választani és végig játszani.
- szabályjátékok

Lehetőség:
- Következetesség a szabályok
betartatása, a végig játszás és a játék
elpakolás során.

Veszély:
- Feladattartás hiánya.

3.5.3. Nagycsoport
Egészséges életmód
Erősség:
- Napi és hetirend kialakítása,
Rugalmas alkalmazása
- Mozgásigény kielégítése
- Megfelelő szellőztetés
- Rendszeres torna
- Szokások megerősítése
- Tisztasági felszerelések
- Játékok fertőtlenítése
- Gondozási tetendők
- Étkezési szokások
- Naposi munka
- Gyümölcsnapok
- Zsebkendőhasználat
- Fésűhasználat

Gyengeség:
- Váltóruhák tárolási helye kevés
- Öltöző mérete kicsi
- Magas csoportlétszám
- Fogmosópoharak tárolása
- Cipőfűzőkötés
- Evőeszközhasználat

Lehetőség:
- Ivókút kialakítása
- Család bevonása
- Innováció

Veszély:
- Betegség
- Baleset

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
Erősség:
- Barátságos, derűs légkör
- Csoportban dolgozó felnőttek
összhangja
- Szabályok, normák következetes
betartatása
- Egymás segítése
- Kulturált étkezés
- A csoport életében való eligazodás
- Megbízatások teljesítése

Gyengeség:
- Köszönés
- Játékelrakás
- Társ tisztelete
- Magatartás, viselkedési normák
betartása

Lehetőség:
- Szerepjáték
- Bábozás
- Példamutatás
- Dicséret, jutalmazás

Veszély:
- Nyugtalan légkör
- Veszekedés
- Balesetveszély
- Sok problémahelyzet

Anyanyelvi nevelés
Erősség:
- Beszédhibás gyermekeknél a másság
elfogadása, tolerancia
- Szakember/ logopédus/
- Beszédkedv felkeltése
- Báb alkalmazása
- Nevük jelük tudása
- Ismerik az alapvető színeket
- Ismerik az alapvető
gyűjtőfogalmakat
- Megnevezik az alapvető
testrészeiket, ismerik az
érzékszerveiket.
- Szívesen játszanak anyanyelvi
játékokat.
- Bátran kérdeznek.

Gyengeség:
- Magas csoportlétszám
- Sok beszédhibás gyermek
- Egy óvónő
- Kifejezőkészség
- Mondatalkotás
- Beszédkészség

Lehetőség:
- Beszélgetőkör bővítése
- Báb többszöri alkalmazása

Veszély:
- Beszédkedv hiánya
- Beszédhiba

-

Mese tartalmának visszakérdezése
Képolvasás
Légző-ajak- és nyelv gyakorlatok
gyakori alkalmazása

-

Iskolaéretlenség

Értelmi fejlesztés
Erősség:
- megfelelő mennyiségű és minőségű
fejlesztő játék, eszköz áll
rendelkezésre
- a pedagógusok szakmai
felkészültsége
- a pedagógusok kreativitása az
eszközök készítésében
- a csoportban dolgozó felnőttek
együttműködése, azonos elvárások
megkövetelése a gyerekekkel
szemben
- mikro csoportos tevékenységek

Gyengeség:
- magas csoportlétszám
- sok SNI-s, BTMN-es gyermek egy
csoporton belül
- a magas csoportlétszám miatt
kevesebb idő jut egy gyermekre
- magatartási problémák a csoportban

Lehetőség:
- ha a dolgozói létszám engedi, akkor
mikro csoportos tevékenységek
megszervezése a továbbiakban is

Veszély:
- a sok magatartási probléma miatt az
egy gyermekre jutó nevelési,
fejlesztési feladatok ellátása háttérbe
szorul
- sok időt elvesz ezen problémák
megoldása

Munka jellegű tevékenységek
Erősség:
- a gyerekek szívesen részt vesznek a
munka jellegű tevékenységekben
- szépen beépült a mindennapi
életükbe pld: a naposi teendők
ellátása, a játékos polcok rendben
tartása, ágyazás.
- próbálnak önállóak lenni pld: leves
szedésnél
- a csoportban dolgozó felnőttek
között összhang van az elvárások

Gyengeség:
- magas gyermeklétszám miatt
kevesebb egyéni figyelem jut egy
gyermekre
- az ellenőrzés, értékelés nem kap
elegendő figyelmet a magas
csoportlétszám miatt

tekintetében is
Lehetőség:
- a szervezési feladatok tudatosabb
átgondolása

Veszély:
- sokszor a terítés során nem tartják
be, hogy egyszerre csak két tányért
visznek (balesetveszély)

Játék
Erősség:
- megfelelő mennyiségű és minőségű
játék áll rendelkezésre a csoportban
- a kuckósítás lehetőséget ad az egyes
játéktevékenységek elkülönítésére
- lehetőség van a szerepjátékok
megvalósítására (babakonyha,
fodrászos sarok)
- a gyerekek szívesen kérnek
segítséget egy-egy játék szabályának
megismerésében

Gyengeség:
- a magas gyermeklétszám miatt
kicsinek bizonyul a csoportszoba
- sokszor helyhiány miatt nem tudnak
a megfelelő helyen játszani az adott
játékkal
- sokszor alakul ki konfliktus a
gyerekek között a játékokon, illetve
a helyen való osztozkodás miatt
- a nagycsoportos fiúk leginkább
konstruáló játékokkal játszanak,
nehezen terelhetőek át egy-egy
szabályjátékra
- az udvar szintén kicsi a 3 csoport
délelőtti játékához, így valamelyik
csoport mindig kiszorul az óvoda
előtti parkba
- a szerepjátékok fejlesztésre
szorulnak

Lehetőség:
- a szervezési feladatok átgondolása
- következetes nevelés

Veszély:
- az óvoda előtti park nem zárt, így
fennáll annak a veszélye, hogy
valamelyik gyerek kiszalad,
balesetveszély
- nem tudnak megfelelően játszani az
egyes játéktémákban a magas
csoportlétszám miatt

3.6.

Alkalmazottak értékelése

3.6.1. Dajkák, pedagógiai asszisztens értékelése
Erősségek
-

-

segíti a dolgozók és a
intézményvezető közötti
információcserét
ötleteikkel segítik a pedagógus
munkáját
mindig aktuális a csoport díszítése
Megbízható
Gyerekszerető
Együttműködő
Kreatív
Önállóság
Megfelelő szakmai felkészültség
Tisztában van a gondozási
feladatokkal kapcsolatos teendőivel
Betartja és ellátja a higiéniai
szabályokat
Megfelelően segíti a munkánkat
Az irányításunkat elfogadja
A csoport szokásait ismeri és be is
tartatja
Empatikus, toleráns
Kommunikációja során nem lépi át
a hatáskörét
Alkalmazkodik az elvárásokhoz

Gyengeségek
-

Amikor a reggeles dajka néni az
óvoda másik oldalán van, sokszor
nem tud segíteni 7.30 -8.00 között
(kiscsoportban többször gondot
okozott mosdóztatáskor-év elején)

-

a mosdóban a gyermekek fogmosó
poharai sokszor összekeverednek,
nincsennek meg

betartják a munkaidőt
rugalmasak egymással (beosztásban
csere stb.)
részt vesznek az óvodai
rendezvényeken, és segítenek azok
lebonyolításában

Lehetőségek
-

a mosdók felé polc elhelyezése a
fogmosó poharaknak
munkaszervezés módosítása
pedagógiai asszisztens korábbi
kezdése

Veszélyek
-

fertőzésveszély a poharak
keveredése miatt
szülői visszajelzések okozta
pályaelhagyás, munkakedv vesztése,
lehangoltság, kiégés

3.6.2. Pedagógusok értékelése
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
- Gyermekközpontúság
- Módszertani felkészültség
- A gyermekek között letöltendő
- Változatos, újszerű eszközök,
időn túli feladatok vállalása
módszerek alkalmazása.
- Tehetséggondozás
- IKT
eszköz
lehetőségeinek
kihasználása.
- Színvonalas rendezvények,
műsorok lebonyolítása.
- Felzárkóztatás.
- Egyéni képességekhez igazított
módszerek, eszközök.
- Kreatív ötletek
- Következetesség
- Egymástól tanulás
LEHETŐSÉGEK
-

Párokban végzett tehetséggondozó
műhelyek
Az intézményi érdekekhez
igazítani az egyéni
elfoglaltságokat, és nem fordítva

VESZÉLYEK
-

konfliktus
aránytalan
feszültség

tehervállalás

3.6.3. Intézményvezető értékelése

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

a
Pedagógiai
Programhoz
érthetően - több visszajelzés a munkavégzés kapcsán
kommunikál
- dolgozóit egyenlő módon, egyenrangúan kezeli
- nyitott az új javaslatokra, szem előtt tartja a
dolgozók érdekeit, kéréseit
- kikéri kollégái véleményét, gondolatait,
javaslatait
- a gyermekek érdekeit helyezi előtérbe
- viselkedése példaadó
- pozitív beállítottság jellemzi
- nyitott a szakmai-módszertani tudásának
folyamatos megújítására
- a megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatban
alkalmazza
- segítőkész, rugalmas, megértő, alkalmazkodó
- pályázatokat kutatja, érdeke az intézmény

miatt

fejlődése, szépülése
- biztosítja a nevelőmunka kiegyensúlyozottságát
a nyugodt légkör megteremtésével
- kihasználja az óvodában a fenntarthatóságra
nevelés lehetőségeit
- fontosnak tartja a tehetséggondozást
- céltudatos, innovatív, új ötletek, tervek kutatása
jellemzi
gondoskodik
az
óvoda
jogszabályi
megfeleléséről,
dokumentumok
folyamatos
ellenőrzéséről
- kollegiális, empatikus, toleráns a dolgozókkal
szemben
- rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai munkát
- az egyes helyzeteket (konfliktus) képes jól
kezelni, higgadt maradni, megoldani
- szem előtt tartja a dolgozók erősségét,
gyengeségét, amelyek alapján ossza ki a
feladatokat
- lehetőséget nyújt szakmai továbbképzések
részvételére, folyamatos tájékoztatást ad e-mailen
keresztül
- elegendő időt biztosít a problémák, esetlegesen
felmerülő nézeteltérések megbeszélésére
- erősíti a kollégák közötti kapcsolatot (közös
továbbképzéseken való részvétel)

LEHETŐSÉGEK
- a megbízott felelősök tudatosabb felkészülése

VESZÉLYEK
- a magas gyermeklétszám és a folyamatos
pedagógushiány
miatt
fáradt,
kiégett
pedagógusok

4. Továbbképzések
Vöröskereszt: Elsősegélynyújtás JÓZSÁNÉ KOVÁCS MÓNIKA beszámolója
Miért gondoltam szükségesnek, hogy elvégezzem a tanfolyamot?

-

-

A katasztrófavédelmi ellenőrzés során javasolták, hogy legalább 2 dolgozó végezze el
a tanfolyamot.
Mit profitáltam belőle?
Felfrissültek
az
egészségügyi
ismereteim.
A jövőben nem jelent problémát a
hatósági ellenőrzés.
Baleset, csípés, égés… esetén
szakszerűen tudok eljárni.

Voltak-e negatívumok?
-

POK: Önértékelés JÓZSÁNÉ KOVÁCS MÓNIKA beszámolója
Miért gondoltam szükségesnek, hogy szaktanácsadást kérjek?

-

-

A tanfelügyelet miatt folyamatos feladatként jelentkezik az önértékelés.

Mit profitáltam belőle?
Voltak-e negatívumok?
Megismertem az adminisztrációs
-Bonyolult adminisztrációs felület
felületet.
Instrukciókat kaptam a folyamat
lebonyolításához, megszervezéséhez.

Óvodakertekért JÓZSÁNÉ KOVÁCS MÓNIKA beszámolója

Miért gondoltam szükségesnek, hogy elvégezzem a képzést?

-

Polgármester Úr kérése volt, hogy alakítsunk ki óvodakertet.

-

30 órás, ingyenes továbbképzésen vehettem részt.

-

-

Pályázatot írt ki az Iskolakertekért alapítvány, melynek keretében kerti eszközöket,
vetőmagokat, szakmai segítséget, mentort kapott az intézmény.
Mit profitáltam belőle?
Megismertem a biokertészet alapjait,
képet
kaptam
a
hasznos
nővénytársításokról,
kertészeti
eljárásokról,
a
vegyszermentes
kertgondozásról, mérgező és nem
mérgező növényekről, rovarok,
madarak igényeiről…
Betekintést kaptam a legfontosabb
biztonsági intézkedésekbe.
Szakmai ötleteket kaptam a gyerekek
számára élményszerű
megvalósításhoz.
Olyan pedagógusokkal találkoztam,
akik szintén elkötelezettek a
kertművelés, fenntarthatóság iránt.
Velük az óta is tartom a kapcsolatot,
az általam létrehozott facebook
csoportban: ötleteket cserélünk,
érdekes technikákat… osztunk meg
egymással.

Voltak-e negatívumok?

-

„Biztonságos Óvoda” Program - Mihályi-Nagy Fruzsina beszámolója
Miért éreztem fontosnak a képzést/jó gyakorlatot:


Azért éreztem fontosnak a képzést, mert egyrészt az online leadott anyagban hasznos
információkhoz, és ismeretekhez jutottam. Dr. Tokodi Panna rendőr főhadnagy az ORFKOBB gyermekeknek szóló prevenciós programokról tartott beszámolót, valamint szó esett
arról is, hogy a Szülőknek milyen szerepe van a közlekedési nevelésben. Másrészt, úgy
gondolom fontos téma az óvodában a közlekedés (mint téma-, projekthét is), hiszen
megismertetjük mi is a gyermekeket járművekkel, séták, kirándulások alkalmával a helyes
gyalogos közlekedésre is neveljük őket. Intézményünk vezetőjével vettem részt a programban,
amelyben foglalkozást tartottunk a gyermekeknek fényképekkel szemléltetve, alátámasztva,
valamint kérdőívet töltöttünk és felmérést végeztünk a gyermekek értelmi szintjéről a
közlekedés témakörben.

Mit profitáltam belőle?


Számos ismeretanyagot, kiskönyvet,
használati útmutató csomagot kaptunk a
Program keretén belül, mely segít a
közlekedési
témájú
foglalkozásaim
felépítésében, megvalósításában. Az
ötletek, és mintafeladatok segítenek,
hogy a tevékenységeimbe építsem
ezeket, ezáltan változatosabban, és
színesebben tudjuk feldolgozni a kívánt
témát.

Voltak-e negatívumok?


Negatívumként azt tudom említeni, hogy
online volt a képzés megtartva, nem
személyesen. Jobban örültem volna
olyan találkozónak, ahol esetleges
kérdéseim személyesen feltehetem, és
gyakorlati példákat, bemutatót is
láthatok.

Őszi Pedagógiai Napok –
Fésűs Éva: A büszke tölgyfa - mesefeldolgozás nagycsoportban

Szolnok Városi Óvodák Százszorszép Tagintézményében (Mihályi-Nagy Fruzsina és Budai
Aliz) beszámolója
Miért éreztem fontosnak a képzést/jó gyakorlatot:
-

Tetszett ez a délelőtt Szolnokon, hiszen betekintést láthattam egy másik óvodai életbe. A
vezető, és az ottani kollégák is kedvesek, segítőkészek voltak, a fogadtatás is szívélyes volt.
Azért éreztem fontosnak, hogy részt vegyek a képzésen, mert látni szerettem volna, hogyan,
milyen más formában lehet feldolgozni egy adott mesét.

-

örültem, hogy élhetek a lehetőséggel, más óvodákban, vegyes csoportban hogyan
valósul meg a mesetevékenység
ötleteket gyűjthetek, melyeket a munkám során hasznosíthatok

-

Mit profitáltam belőle?


Mindenféleképpen
hatott
rám
a
foglalkozást
tartó
pedagógus
élményszerű előadásmódja, és a mese

Voltak-e negatívumok?


Talán egy kicsit többre számítottam.
(Gondolok itt a foglalkozás felépítésére,
tartalmára, összetettségére.)



-





ceremóniája, amit a közeljövőben én is
alkalmazni szeretnék majd.
Betekintést nyertem a tevékenység ideje
alatt abba, hogy a lelki egészség milyen
fontos, a pozitív tulajdonságainkat
hogyan erősítsük meg, és a lelki
egészségvédelemről is szót ejtsünk a
gyermekeknek.
A bábjátékba bátran vonjuk bele az
óvoda többi dolgozóját (több eszközt
tudunk használni, nagyobb élményt nyújt
a gyermekeknek)
A mesefeldolgozás új élményt nyújtott
számomra, a csoportszobát mini erdővé
varázsolták (fákkal, kavicsokkal,
levelekkel, termésekkel)
Az erdő lehetőséget nyújtott, a
komplexitás terén is: matematika, ének




Az egész csoportot elfoglalta az „erdő”,
nem maradt elég hely a szabad
játéktevékenységre
nagyobb a balesetveszély, mivel az egész
padlón falevelek, termések, faágak
vannak, könnyen megbotolhatnak a
gyerekek.

Gyógy- és festőnövények egészségfejlesztő szerepe az óvodai tevékenységekben Jászberény Város
Óvodai Intézménye (Józsáné Kovács Mónika, Budai Aliz)

A program a "Gyógy- és festőnövények" egészségre gyakorolt hatásait mutatja be. Célja az
egészséges életvitel igényének alapozása, a testi és lelki egészség támogatása, az
egészségmegőrző szokások mélyítése. A tevékenységek bemutatása a növények egy
különleges tulajdonságának - mint festőnövények - megismertetésére épül alternatív elemek
beépítésével.
Mit profitáltam belőle?



kreatív ötletek
az egészséges életmód kialakításának egy
újszerű irányvonalát ismerhettük meg

Voltak-e negatívumok?


5. Intézményi kommunikáció:
Erősség
Gyengeség
- Honlap folyamatos frissítése.
- Nem mindenki figyeli rendszeresen
az e-mail-t.
- Zárt Facebook csoportok a szülők
tájékoztatása érdekében.
- Háttérzaj
- Új elem a pedagógusok számára
- A felelősök nem konkretizálták az
létrehozott zárt Facebook csoport.
egyénre leosztott feladatokat, ez által
félreértések alakultak ki.
- E-mail kapcsolat (körlevelek).
- Időben megkapja minden dolgozó a
szükséges információt.
- A faliújságra ki van helyezve a
felelősi tábla, így mindenki tudja

-

mikor mi a feladata.
Fontosabb,
aktuális
dolgokat
megbeszélés keretében egyeztetjük

-

Lehetőség
biztosítása
az
önálló
információszerzésre/konferenciák,
előadások, képzések..

-

A munkához szükséges jogszabályi
változásokról megfelelő tájékoztatás.
Rendszeresen vannak megbeszélések
és értekezletek.
Lehetőség biztosítása az önálló
információszerzésre/konferenciák,
előadások, képzések../

-

Lehetőség
Veszély
- Értékek,
normák
konkretizálása
- Határidős feladatok
értekezletek során
kapkodás
kommunikációs zavar
- Továbbképzések
- Programok esetében a megelőző nap
újra egyeztessünk

elmaradnak,

6. BECS
A belső ellenőrzési csoport a 2021- 2022-es nevelési évben, Deák Barbara önértékelését nem
tudta megvalósítani, folyamatos keresőképtelenség miatt.
Megvalósult Józsáné Kovács Mónika pedagógus önértékelése megvalósult, lezárult.
Erősség
Gyengeség
- őszinte
visszajelzések
a
- határidők betartása
pedagógusoktól
- a szülők időben és érdemileg vettek
részt a kérdőívek kitöltésében
- együttműködés
- pozitív hozzáállás
Lehetőség
Veszély
- a határidők tudatosabb figyelemmel
- időzavar
kísérése

7. Beadott pályázatok:
-

Néphagyományokkal a boldog jövő érdekében NEAG-KP-1-2022
350.000 ft-ot nyertünk

-

Óvodakerti Alapozó Alprogram
Ingyenes, 30 órás továbbképzést, vetőmagokat, gyermek méretű
szerszámokat nyertünk

-

GENERALI KR.2 INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT 2022, Közlekedésbiztonsági Program
(folyamatban van)

-

Jobbá tennétek a világot? Környezeti nevelési program. 145.000 ft

8. Legújabb, óvodát érintő jogszabályok

9. Elkészült dokumentumok:
 Továbbképzési Program 2022-2028
 Beiskolázási Terv 2022-2023

10.

Feladatok a nyárra

Tehetséggondozás:




Ki mit vállal?
Tervek elkészítése szeptemberig

11.

Nyári élet

ERŐSSÉGEK:






Elkészült nevelési évünk nyári ütemterve, mely változatos kézügyességi-, mozgásos-,
szocializációs-, és az eltérő életkorhoz igazodó sokoldalú fejlesztő
játéktevékenységeket foglal magába. Az egyes tevékenységeinkhez változatos
eszközöket biztosítunk, és kihasználjuk a jó idő adta lehetőségeket a szabadban.
Óvodánk a nyári időszak alatt is nyitva tart, és igény szerint biztosítja a gyermekek
óvodában tartózkodását. Összevont csoportban, jó hangulatban telik el a délelőtt,
hiszen mindhárom csoport gyermekei megtalálják a közös hangot az együtt játszás
során.
A jó időre való tekintettel a szabad levegőn töltött idő megnő, és a mozgás fontossága
is nagy hangsúlyt kap a nyári hónapokban. A gyermekek az udvar adta lehetőségeit ki
tudják használni, fedett homokozással, rollerezéssel, biciklizéssel, hintázással, és
labdázással egyaránt. Figyelünk arra, hogy a gyermekek csak a reggeli hűvösebb
órákban tartózkodjanak a napon, ezért gondoskodunk arról, hogy a délelőtt további
részében az árnyékban tevékenykedjenek. Nagy figyelmet fordítunk az elegendő
folyadék (víz) fogyasztásra is. Hőség esetén a függönyökkel sötétített csoportszobában
mesenézéssel, körjátékkal, és egyéb kézügyességi asztali foglalkozással töltjük el az
időt ebédig.

GYENGESÉGEK:


Az óvoda udvarán sajnos kevés az árnyékos terület, ahol a gyermekek játszani
tudnának a nagy hőségben, és meg tudnánk védeni őket a káros sugarak, és a hőség
ellen.

LEHETŐSÉGEK:



Fák ültetésével árnyékosabbá tehetnénk óvodánk udvarát, azonban sajnos ez még
távolinak tűnik, míg a fák akkorára nőnek, hogy árnyékot is tudjanak adni.
Napvitorlák felszerelésével tudnánk a gyermekeket megvédeni a napszúrástól,
leégéstől, valamint a nagy meleg ellen párakapu kihelyezésével és adta hűsítő
lehetőségével tudnánk a nagy meleg ellen védekezni.

