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1. 

Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési 

Központ Óvodája 

 

Bevezető 

 

Jelen beszámoló az óvoda  

 Alapító Okiratában 

 Helyi Pedagógiai Programjában 

 Szervezeti és Működési Szabályzatában 

 Házirendjében 

 2015/2016. év munkatervében  

 KIR rendszerben szereplő létszámadatok 

 az óvodára vonatkozó törvényekben és rendeletekben 

               megfogalmazottak figyelembevételével készült 

 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás 

 

Az Alapító Okiratban megfogalmazottak értelmében óvodánk  

 

Alapfeladata: óvodai nevelés. 

 

Közfeladata:  

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a szerint „az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha  a 

felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 
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Szakfeladata:  

 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai 

  

 

Kiemelt feladata: 

 az anyanyelvi készségek, 

 az életkornak megfelelő mozgásformák és viselkedés fejlesztése 

 testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, 

 a szocializáció, 

 a művészeti nevelés, 

 iskola előkészítés 

 és – indokolt esetben szakértői bizottság véleménye alapján – javaslattétel az iskolai 

tanulmányok megkezdésére. 

 

2. Feladat-ellátást jellemző adatok: 

2.1. Helyzetelemzés: 

Az óvoda működési rendje, csoportok: 

Az óvodában a nevelési év 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda nyitva tartása: 7:00 órától 16: 30-ig. / napi 9,5 óra/ 

14:00 órától a csoportok összevonással működtek, illetve június 20-tól is összevont csoport 

működik. 

Csoportszervezés, és csoportlétszám alakulása: 2015. október 1-én: 39 fő. 

2016 május 31-én 43 fő. / Ebből SNI gyermek: 1 fő./ 

Életkor szerint kis-középső és nagy-középső csoportot indítottunk. Ebben a tanévben 5 

gyermeket vettünk fel, akik még a felvétel napján csak a két és fél évet töltötték be. 

A csoport létszámok kialakításánál törekedtünk a nemek és a HHH gyerekek arányos 

elosztására. Évközben gyakori volt a költözködés, de átlaglétszámunk 40 fő körül alakult. 

Humán erőforrás: 

Kinevezett alkalmazotti létszám: 4 óvónő és két dajka. A Nemzeti Köznevelési törvényben 

előírt alkalmazotti létszámmal működik az óvoda.  

A 2017. évi pedagógusminősítési eljárásra 1fő óvodapedagógus jelentkezett. 

A nevelő-oktató munkát csoportonként egy szakképzett dajka segíti. 

 Közmunka keretében kisegítők végzik az udvari munkát. 

Személyi feltételek változásai: 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló 1 fő dajka 

2016.03.16-tól 2016.06.30-ig felmentési idejét tölti.  Az álláshely betöltésre kerül 2016. 

07.01-től. 

A kollektíva alacsony létszáma miatt, az egyes feladatoknak személyesen megnevezett 

felelőse nem minden esetben volt (kivéve a hivatali ügyek), de azok előkészítésében, 
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lebonyolításában minden dolgozó legjobb tudása szerint részt vett. A csoportban folyó 

munkát a folyamatos együttműködés jellemezte, egyenlő feladatvállalással.  

Tárgyi feltételek: 

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

kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékét. A 2. mellékletben találhatjuk azokat a kötelező 

(minimális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési- 

oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. Az óvodai eszközjegyzékben előírt 

berendezések, tárgyak, felszerelések nevelőmunkánkhoz rendelkezésünkre állnak. 

 

Óvodánk rendkívül jól felszerelt, a gyerekek számára sokféle játéktevékenységhez szükséges 

játékeszközök biztosítottak. Tornatermünk a testnevelés és sporttevékenységek mellett teret 

biztosít más kulturális óvodai rendezvények lebonyolítására. / Mozi, színjátékok, zenés 

interaktív műsorok, ünnepségek, vetélkedők stb./ 

 

Az óvoda udvara kellemes klímát biztosít a melegebb napokon is. A balesetveszély elkerülése 

érdekében szükségessé vált az udvari játszóeszközök aljának homokkal való feltöltése, 

karbantartása. Szükséges még további javítások, festések, melyet a nyári zárva tartás idején 

szeretnénk elvégezni. 

Egyéb szervezett tevékenységek: 

- Fejlesztő foglalkozás: Heti egy alkalommal a Berettyóújfalui Pedagógiai Szakszolgálat 

fejlesztőpedagógusa foglalkozott a nagycsoportos gyerekekkel. 

- Logopédiai foglalkozás: Hetente egy alkalommal logopédus fejlesztette a beszédhibás 

gyermekeket. 

- Tehetséggondozás: A második félévben szintén heti egy alkalommal a Berettyóújfalui 

Pedagógiai Szakszolgálat szakembere fejlesztette a tehetséges középső- és nagycsoportos 

gyerekeket. 

- Hitoktatás: A Nkt. szerint idén is biztosítottuk a református hitoktatást. A szülők igénye 

alapján vettek részt a gyerekek a hittan foglalkozásokon.  

- Ovi-mozi: Kéthavonta mozielőadást szerveztünk az óvoda tornatermében. 

- Zenés interaktív előadások: Ebben a tanévben 5 alkalommal tudtunk gyermekműsort 

szervezni./ Kakaska, Mikulás és Manócska, Lóri a kalózkapitány, Jégszívű herceg és Mátyás 

Király meséje c. előadások./ 

- Mézkóstoló: A Bihari Méhészek Egyesülete mézkóstolóval egybekötött mézbemutatót 

tartott óvodásainknak. 

Kirándulások:  

- Tavasszal kirándulást szerveztünk a középső-nagycsoportosoknak volán járattal 

Berettyóújfaluba mozi és piac látogatásra, majd a Szúnyog Szigeten játszottunk. 

-  Egész napos kirándulást szerveztünk Poroszlóra az Ökocentrumba, és az Aranyosi-dombi 

Lovastanyára az állatfarmra, melynek az útiköltségét a szülői munkaközösség támogatott. 

Jótékonysági bál szervezése: A Szülői Munkaközösség szervezésével novemberben került 

sor a második Márton-napi liba-bálra, melynek bevételével támogatták a kirándulásainkat. 
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2.2 Pedagógiai munka: 

 

A köznevelési törvény értelmében minden óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

alapján elkészítette saját pedagógiai programját vagy az ily módon elkészített pedagógiai 

programok közül választott. 

Intézményünk saját pedagógiai programmal rendelkezik. Az Alapprogram és az azzal 

összhangban lévő Helyi Pedagógiai Program egymásra épülő, szakmailag összehangolt 

rendszere a biztosíték arra, hogy az intézmény szakmai önállósága az óvodai nevelés 

sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az igények, amelyeket az óvodai neveléssel 

szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembe vételével megfogalmaz. 

A pedagógia munka az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak alapján az 

éves munkaterv, IPR ütemterv és munkacsoportok munkaterve szerint történt. Helyi Óvodai 

Pedagógiai Programunk környezeti nevelésre és hagyományőrzésre épül. 

A program tartalmazza a nevelési célokat, a gyermekek készségeinek, képességeinek 

alakítását és fejlesztését az egészséges életmód, az érzelmi nevelés és a szocializáció 

biztosításához szükséges foglalkozási tartalmakat. A program, jelentős önállóságot és 

módszertani szabadságot biztosít, ugyanakkor szem előtt tartja az óvoda alapfunkcióját, azaz: 

az óvodai nevelés végső célja az iskolai életmódra való felkészítés. 

 
A pedagógusok éves tervezése, és a terv tényleges 

megvalósulása 
 

A 2015/2016. nevelési 

évben az alábbiak szerint 

valósult meg 

Pedagógiai Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag 

értékes, módszertanilag átgondolt nevelési tervet készítettünk, az 

intézményi szokások megtartásával. A nevelési év fő feladatainak 

kiemelésével, a gyermekek életkorához igazított tervezéssel. 

A fejlődést elősegítő tartalmak tervezése: 

Éves tematikus terv: A négy évszak körforgására és a külső 

világ tevékeny megismerésére építettünk. 

Heti terv: az éves tematika mentén építettük fel heti szinten 

tervezve a gyermeki tevékenységeket, kötött foglalkozásokat. 

E tevékenységek rövid összefoglalása a csoportnapló 

dokumentációját képezi. 

Napirend: a folyamatos életszervezést tükrözi. Fontos a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem 

előtt tartva a játék kitüntetett szerepét 
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 A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a 

csoportnaplóban, valamint a gyermekek által készített 

produktumokban. 

Tevékenységformák: 

Játék 

A csoport játékai sokrétűek, fejlesztő, és szerepjátékokhoz 

szükséges játékeszközök gazdag választéka található mindkét 

csoportban. 

A délelőtti játékban lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a 

gyerekek tapasztalatokat szerezzenek, megvalósítsák ötleteiket, 

közben tanáccsal, egy-egy új eszközzel segítettük a játék 

továbbfejlődését.  

Szívesen játszottak építőjátékokkal, fakocka, vasút, lego, asztali 

kirakókkal, memóriajátékokkal, különféle kártyákkal. 

Szerepjátékukhoz a konyhai kellékek, babaszobai játékok, bábok 

nélkülözhetetlen kellékek voltak. 

A tornaszobában sokféle fejlesztő mozgásos játékkal 

ismerkedhettek meg. 

Az udvari eszközök lehetőséget adtak a mozgásos tevékenységek 

gyakorlására. Tágas homokozónkat, a dömpereket, motorokat, 

kerékpárokat, mászókát, csúszdát kedvelték a legjobban. 

A munka  

A kicsikre az önkiszolgáló munka jellemző: 

- Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk ellátását a 

mosdóban, öltözködéskor, étkezésnél (természetesen 

differenciáltan a fejlettséghez mérten kaptak felnőtt 

segítséget). 

- Megtanulták a játékok elrakásának szabályait, 

környezetük rendjének megőrzésével kapcsolatos 

munkafolyamatokat. 

A nagyok: 

- Naposi munkában már nemcsak önmagukat, hanem 

társaikat is kiszolgálták (terítés, ágyazás, megbízatások 

teljesítése) 

- Segítettek falevelet összeszedni, kupacokat készítettek, 

lapáttal zsákokba tették. 

- Lesöpörték a járdát, összeszedték a lehullott terméseket. 

A munka elvégzését külső szükségesség indokolja, valamint 

teljesíteniük kell, munkájuk eredményét ők és mások is egyaránt 

tapasztalhatják. A munka felelősséggel jár, a tanulás hatására 
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kialakul a gyermekben a munka céljának tudata, a felelősségérzet 

és képessé válnak arra, hogy számoljanak tevékenységük 

következményeivel is. A munka hozzájárul az értelmi képességek 

fejlődéséhez, megalapozódik a munka iránti tisztelet, eredmények 

megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme. Pl. 

saját környezetük tisztántartása, díszítése, játékok javítása, 

készítése, növény ápolás, naposi munka, önkiszolgálás, 

megbízások teljesítése. 

Az óvodai napirendhez kapcsolódó munkatevékenységek jól 

bővíthetők a családok  illeve az önkormányzat veteményes 

kertjének idénymunkáival. Pl. gyümölcsszüret, őszi betakarítási 

munkák, veteményezés, állatgondozás, népi hagyományokhoz 

kapcsolódó munkák. 

Tanulás 

 Fontos tevékenységi forma volt. Az óvodai nevelési folyamat 

egésze alkalmas arra, hogy spontán vagy irányított módon 

tanuljon a gyermek. A nevelési terület tárgya és anyaga határozza 

meg, hogy milyen módon és milyen szervezeti formában tartja az 

óvónő.  

A tanulás lehetséges formái óvodánkban: 

- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és 

viselkedés tanulása (szokások) 

- spontán, játékos tapasztalatszerzés 

- cselekvéses tanulás – a gyermeki kérdésekre adott 

válaszokra építő tapasztalatszerzés 

- az általunk irányított megfigyelés, felfedezés 

Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek kompetenciáinak 

fejlesztése, attitűdök erősítése, megformálása. Olyan képességek 

kimunkálása, amelyre az iskola építeni tud. 

Egészséges életmódra nevelés 

A nevelési év folyamán megvalósult: 

- Az egészséges, biztonságos környezet kialakítása 

- Megfelelő napirend kialakítása, gyerekek gondozása, 

önállóság fejlesztése 

- Étkezési, önállósági, tisztálkodási szokások kialakítása 

- Mindennapos mozgás, levegőzés biztosítása, 

- Egészséghét (Egészséges táplálékaink a zöldségek, 

gyümölcsök) 

- Alvás, pihenés szokásainak kialakítása 

- Saját környezet rendjének, gondozottságának kialakítása 

- Az egészséges életmód iránti igény kialakítása 
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- Réteges öltözködés szokásainak kialakítása 

 

- Séták, kirándulások szervezése 

- Rendszeres testmozgás, torna, gyermektánc 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

Feladatunknak tekintettük: 

- Családias légkör kialakítását. 

- Baráti kapcsolatok kialakulásának segítését, támogatását. 

- Felnőtt személyes példamutatását. 

- Visszahúzódó gyerekek segítését. 

- Egymás iránti érdeklődés fokozását. 

- Szeretet kapcsolatok erősítését, durvaság, agresszivitás 

elutasítását. 

- Születésnapok megtartásával a közösségi kapcsolatok 

erősítését. 

- Közösségi érzéseket erősítő programok szervezését ( 

Szüretelés, Mikulás ünnepség, Advent, Farsangi bál, 

Anyák napja, gyermeknap, kirándulások). 

- Szociálisan érzékeny gyermekek segítését, érzékenység, 

nyitottság kialakítását. 

A közösségi érzés erősítését szolgálta, hogy érdeklődtünk beteg 

társuk hogyléte felől. Sok családi program alkalmával szülők, 

gyerekek, óvónők, dajkák együtt ünnepeltünk, játszottunk. Ez a 

magatartásformáláson kívül örömforrás is volt mindannyiunk 

számára. 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

Figyelembe vettük: 

- A gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, előzetes 

tapasztalatait, egyéni képességeit. 

Alkalmaztuk: 

- Színezd ki és számolj te is (diszkalkulia prevenció) 

füzetek feladatait. 

- Képességfejlesztő eszközöket, játékokat. / pl: Logico, 

Figurix., Katicás szoliter stb/ 

 

Biztosítottuk: 

- A cselekvő - felfedező tanulás lehetőségeit. 

Fontosnak tartottuk: 

- Az anyanyelvi kommunikációs készségek fejlesztését. 

- A gyerekek érdeklődésére építve, változatos 

tevékenységek biztosítását. 

- A lassabban fejlődő gyerekek differenciált segítését. 
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- A tanköteles korúak logopédiai fejlesztését. 

Lehetőséget adtunk: 

- Kérdések feltevésére-válaszadásra. 

- Önálló problémamegoldásra. 

Kihasználtuk: 

- A különböző tevékenységi formák közötti kapcsolódási 

lehetőségeket. 

- A nyelvi kompetenciákat erősítették a gyermekdalok. 

Olyan inger gazdag környezetet teremtettünk, amelyben a 

tapasztalatok élményként rögzülhettek kisgyermekeink 

tudatában. Olyan légkör alakult ki a csoportban, amelyben a 

gyerekek szívesen megnyilatkoztak, meséltek, kérdeztek.  

Fejlesztő pedagógia 

A nagycsoportos gyerekek körében ősszel a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei pedagógiai felmérést végeztek. 

A vizsgálat célja az volt, hogy melyek azok a fejlesztésre váró 

területek, amelyeket fejleszteni kell ahhoz, hogy az óvodából 

kikerülő gyermekek biztosan és sikerrel tudják megkezdeni az 

általános iskolát. Az eredmények tükrében egyéni fejlesztésben 

részesültek. 

A Külső világ tevékeny megismerése 

A környezettudatosság mindennapi életünk része, törekedtünk a 

szép, tiszta környezet iránti igény kialakítására. 

A gyerekek kirándulások alkalmával: 

- Megismerkedhettek a növény és állatvédelemmel. 

- Megfigyelték a természet szépségeit, gyűjtögettek. 

- Megnézték a háziállatokat, megfigyelték a gondozó 

munkát. / Aranyosi-dombi lovastanya/ 

- Megismerték Poroszló környékét, Európa legnagyobb 

édesvizű akváriumrendszerét, Tisza-tó és Tisza-völgy 

természeti kincseit. 

Az óvoda udvarán: 

- Leveleket gyűjtögettek. 

- Télen etették a madarakat, megfigyelték őket. 

- Veteményeztünk, Anyák napjára százszorszépet ültettünk. 

A csoportszobában: 

 

- Szelektíven gyűjtötték a papírhulladékot. 
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- Tavasszal babot, borsót csíráztattak, hajtattak. 

- Barkácsoláskor újrahasznosított anyagokat is használtak. 

- Megismerték a vízzel való takarékosság szokásait. 

Mozgás 

A mozgás rendkívül fontos az óvodás gyermek életében, hiszen a 

nagymozgások hatására alakulnak ki azok az idegpályák, idegi 

kötődések, kapcsolatok, amelyek a gondolkodási műveletek, a 

kognitív képességek fejlődését segítik. 

- Biztosítottuk a mindennapi szabad mozgás lehetőségét az 

udvaron, vagy kirándulás alkalmával. 

- Minden nap irányított testmozgást végeztek a gyerekek 

(„zenés mozgásos percek”, vagy utánzó gyakorlatok). 

- A tornaszobában heti egy alkalommal testnevelés 

foglalkozás keretében szervezett, általunk irányított 

gimnasztika gyakorlatokat végeztek. 

- Megismertek futó- fogó-és versenyjátékokat, ügyességi 

játékokat. 

- Volt kúszás, mászás, támasz, egyensúlyozás, dobás. 

- Tornáztak labdával, babzsákkal. 

- Napi szinten használták a kerékpárokat, kismotorokat. 

- A gyermektánc, rendszeres mozgásforma a csoportban. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A kreatív tevékenységekhez a feltételek biztosítottak voltak. 

Megismerkedtek a gyerekek különböző anyagokkal, eszközökkel, 

különféle technikákkal (hajtogatás, festés, ragasztás, gyurmázás, 

fűzés, tépés). 

A belső teret mindig az évszaknak megfelelően dekoráltuk, 

ezeket a gyerekek önkéntelen észrevették, ebben éltek. 

A gyermekek valamennyi rajzát, alkotását értékként kezeltük.  Az 

alkotásokat elhelyeztük a folyosón így állandóan 

gyönyörködhettek szülők, gyerekek és mi magunk is a 

produktumokban.  

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Mi óvónők igen jó zenei adottságokkal rendelkezünk, ez meg is 

látszik óvodásaink zene szeretetén. Szeretnek tapsolni, énekelni, 

énekes játékokat játszani, zenére mozogni. 

 

- A zenei nevelés alapvető feltételeit megteremtettük. 

- Segítettük a gyerekeket, hogy zenei élményekhez 
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jussanak (zenés előadás az óvodában művészek által). 

- Formáltuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

- Táncos mozdulatok, néptánc elemeinek felhasználásával 

fejlesztettük a gyerekek mozgáskultúráját. 

- Altatáskor - mese után - halk dúdolgatással, énekkel 

ringatjuk őket álomba.  

Vers, mese 

- A gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének 

érdeklődésének megfelelő irodalmi anyagot válogattunk. 

- Etető, tapsoltató, lovagoltató, vigasztaló mondókákat 

mondogattunk (kicsik ölbeli mondókái). 

- Naponta hallgathattak mesét, verses mesét, tanultak 

verseket. 

- A meséket szívesen dramatizálták, báboztak kitalált 

meséket is. 

- A mesék erkölcsi mondanivalóját szólásokkal és 

közmondásokkal erősítettük meg. 

- Kedvelték a találós kérdéseket is. 

- Részesei voltak – 5 alkalommal – zenés interaktív 

műsornak is. 

 

A gyerekekről óvodába lépésükkor anamnézis formájában állapotfelmérést készítünk, amely 

segíti a gyermek családi körülményeinek, eddigi élettörténetének feltárását. A gyermekek 

megismerését, fejlődését megfigyelések és gyermekmunkák alapján a személyiséglapon 

rögzítjük. A gyermekek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készítenek a csoportvezető 

óvónők. A nevelési év során a szülők két alkalommal írásban tájékoztatást kapnak a 

gyermekük fejlődésről. Fogadóórák alkalmával pedig személyes beszélgetés formájában. 

A személyiséglapok összesítése alapján kimutatható az egyes területeken a gyermek fejlődése, 

a hozzáadott pedagógiai érték. A nagycsoportosok körében év elején szintfelmérő és 

logopédiai vizsgálatot követően került sor a gyerekek fejlesztésére. A szakvélemények segítik 

a csoportvezető óvónők fejlesztőmunkáját is. /1. 2. sz. mellékletek/ 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

kormányrendelet határozza meg.  

A fentiek alapján a 12 fő tanköteles korú gyermek közül az óvoda 10 fő esetében rögzítette 

azt az óvodai szakvéleményben, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget. 2 fő a Szakértői bizottság véleménye alapján / SNI, és beilleszkedési tanulási és 

magatartászavar miatt további egy év óvodai nevelés javasolt. / 
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1.sz. melléklet: 

Kis-középső csoport – 2015/2016. 

Egyéni képességfejlődés 

 

 
Mérési 
területek 

 
Részterületek 

3-4 éves 4-5 éves 
Mérés I.  
pontszám 

Mérés II. 
pontszám 

Hozz. 
ped. 
érték 

Mérés I. 
pontszám 

Mérés II. 
pontszám 

Hozz. 
ped. 
érték 

Egészséges 
életmód 

Tisztálkodás, öltözködés, étkezés, 
fogmosás, wc 
használat, zsebkendő használat 

 
 

1.7p 
       
      43% 

2,5p 
    
      63% 

0.8p 
 
  20% 

2.8p 3.3p 0.5p 

Érzelmi 
nevelés 
és 
szocializáció 

Szerep megnyilvánulások, 
közösséghez alk, társaskapcsolatok 
 felnőttekkel kapcsolat, érzelmi 
állapot, temperamentum 
 

1p 
 
     25% 

2.2p 
 
    54% 

1.1p 
 
28% 

2.2p 2.5p 0.3p 

Akarat Önuralom, kudarc elviselése, 
döntési képesség, 
munkavégzés, konfliktusmegoldás, 
feladattudat 

 

1p 
 
     25% 

1.7p 
 
      43% 

0.7p 
 
  18% 

2p 2.3p 0.3p 

Anyanyelvi 
képesség 

Nyelvhasználat, fonémahallás, 
képolvasás, 
kifejezőkészség, versmondás, 
mesemondás 
 

1p 
 
     25% 

1.7p 
                
43% 

0.7p 
 
  18% 

2p 
 
  50% 

2.6p 0.6p 

Játék 
tevékenység 

Gyakorló, konstrukciós, szerep, 
játék, dramatizálás, bábozás, 
szabályjáték, szabálytudat, szerep 
megnyilvánulás 

 

0.8p 
 
     20% 

2.2p 
 
     55% 

1.4p 
 
  35% 

2.3p 2.6p 0.3p 

Mozgás 30 m-es futás, tartós futás, helyből 
távolugrás, 
labdapattogtatás, célba dobás, 

 

0.4p 
 
     1% 

0.9p 
 
      2% 

0.5p 
 
  10% 

1.6p 1.8p 0.2p 

Motoros 
képességek 

Mozgáskoordináció, finommoto-
rika, formaábrázolás, 
emberábrázolás, eszközhasználat, 
kreativitás 

 

0.9p 
 
     2.4% 

1.4p 
 
     3.5% 

0.5p 
 
10% 

1.6p 1.8p 0.2p 

Pszichés 
Funkciók: 
Érzékelés, 
észlelés 

Vizuális érzékelés, akusztikus, 
tapintásos észlelés, 
téri orientáció, időérzékelés, 
szerialitás 

 

0.4p 
 
     1% 

0.7p 
 
1.8% 

0.3p 
 
 0.8% 

1p 1.5p 0.5p 

Pszichés 
funkciók 
Emlékezet, 
figyelem, 
gondolkodás 

Vizuális emlékezet, verbális 
emlékezet, matematikai 
tájékozottság, gondolkodás, 
figyelem, monotónia 
tűrés 

1p 
 
     2% 

1.2p 
 
2.9% 

0.2p 
 
 0.9% 

1.4p 1.9p 0.5p 

 
 
Ö S S Z E S E N: 

16% 30% 14% 44% 54% 9% 
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 2.sz.melléklet: 

Nagy-középső csoport 2015/2016. 

Egyéni képességfejlődés 

 

 
Mérési 
területe
k 

 
Részterületek 

4-5 éves 5-6 éves 6-7 éves 

Méré
s I.  
ponts
zám 

Mér
és 
II. 
pon
tszá
m 

Ho
zz. 
pe
d. 
ért
ék 

Mérés 
I. 
pontsz
ám 

Mérés 
II. 
pontsz
ám 

Ho
zz. 
pe
d. 
ért
ék 

Mérés 
I. 
pontsz
ám 

Mérés 
II. 
pontsz
ám 

Ho
zz. 
pe
d. 
ért
ék 

Egészség
es 
életmód 

Tisztálkodás, öltözködés, 
étkezés, fogmosás, wc 
használat, zsebkendő 
használat 

2,7p 
67% 

3,2p 
80% 

0,5 
p 
13
% 

3,4p 
85% 

3,6p 
90% 

0,2 
p 
5% 

3,6p 
90% 

3,8p 
95% 

0.2
p 
5% 

Érzelmi 
nevelés 
és 
szocializ
áció 

Szerep megnyilvánulások, 
közösséghez alk, társas 
kapcsolatok, felnőttekkel 
kapcsolat, érzelmi állapot, 
temperamentum 

2,4p 
60% 

2.8 
p 
70% 

0,4
p 
10
% 

3,1p 
77% 

3,3p 
82% 

0,2 
p 
5% 

2,9p 
72% 

3,1p 
77% 

0.2
p 
5% 

Akarat Önuralom, kudarc 
elviselése, döntési 
képesség, 
munkavégzés, 
konfliktusmegoldás, 
feladattudat 

2.2p 
54% 

2,7 
p 
67% 

0,5 
p 
13
% 
 

2,9p 
72% 

3,1 p 
77% 

0,2 
p 
5% 

3p 
75% 

3,4p 
85% 

0.4 
p 
10
% 

Anyanye
lvi 
képesség 

Nyelvhasználat, 
fonémahallás, képolvasás, 
kifejezőkészség, 
versmondás, mesemondás 

2,5p 
62% 
 

3p 
75% 

0,5 
p 
13
% 

2,7p 
67% 

3,2 p 
80% 

0,5
p 
13
% 

3,1p 
77% 

3,4p 
85% 

0.3 
p 
8% 

Játék 
tevéken
ység 

Gyakorló, konstrukciós, 
szerep, játék, dramatizálás, 
bábozás, szabályjáték, 
szabálytudat, szerep 
megnyilvánulás 

2,3p 
57% 

2,8 
p 
70% 
 

0,5 
p 
13
% 

3,2p 
80% 

3,4p 
85% 

0,2 
p 
5% 

3,5p 
87% 

3,7p 
92% 

0.2
p 
5% 

Mozgás 30 m-es futás, tartós futás, 
helyből távolugrás, 
labdapattogtatás, célba 
dobás, 

1,3 p 
33% 

1,8 
p 
46% 

0,5
p 
13
% 
 

1,7p 
42% 

2,2 p 
55% 

0,5 
p 
13
% 

2,3p 
57% 

2,7p 
67% 

0.4 
p 
10
% 

Motoros 
képesség
ek 

Mozgáskoordináció, 
finommotorika, 
formaábrázolás,emberábrá
zolás, eszközhasználat, 
kreativitás 

2p 
50% 

2,5p 
63% 

0,5
p 
13
% 

2,8p 
70% 

3,2p 
80% 

0,4 
p 
10
% 

3p 
75% 

3,3p 
83% 

0.3
p 
8% 

Pszichés 
Funkciók 
Érzékelé 
észlelés 

Vizuális érzékelés, 
akusztikus, tapintásos 
észlelés, 
téri orientáció, 
időérzékelés, szerialitás 

1,4p 
35% 

2,3p 
58% 

0,9 
p 
23
% 

2,1p 
52% 

2,8 p 
70% 

0,7
p 
18
% 

2,9p 
72% 

3,5p 
88% 

0.6 
p 
16
% 

Pszichés 
funkciók 
Emlékez
et, 
figyelem 
gondolk
odás 

Vizuális emlékezet, verbális 
emlékezet, matematikai 
tájékozottság, 
gondolkodás, figyelem, 
monotónia 
tűrés 

1,6p 
40% 

2,3p 
58% 

0,7 
p 
18
% 

2,4p 
60% 

2,8 p 
70% 

0,4
p 
10
% 

2,6p 
64% 

3,2p 
80% 

0.6 
p 
16
% 

 
 
Ö S S Z E S E N: 

2p 
50% 

2,6p 
65% 

0,6
p 
14
% 

2,7p 
67% 

3p 
75% 

0,4
p 
10
% 

3p 
75% 

3,3 
83% 

0.3 
p 
8% 
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2.3. IPR fejlesztőprogram feladatai: 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya  óvodánkban 44% . Az integrációs 

feladatokat terveztük, és cselekvési ütemterv alapján végeztük. Nagy hangsúlyt fektettünk a 

beóvodázásra, a hiányzások csökkentésére, az óvoda-iskola átmenetet segítő programok, 

együttműködések, egyéni fejlesztések sikeres megvalósítására. A program szerint a szociális 

körülményekből adódó hátrányok kompenzálásával segítjük a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek felzárkóztatását, képességek fejlesztését. 

Ebben a nevelési évben a korábbiaktól eltérően sajnos nem írtak ki IPR pályázatokat, de 

programot lehetőségeinkhez mérten próbáltuk megvalósítani. Az IPR feladatok megvalósítása 

elősegítik a gyermek személyiségének sokoldalú kibontakoztatását ezzel elősegítve még a 

sikeres iskolakezdést. Az óvodai fejlesztőprogram keretében DIFER mérést is alkalmaztunk a 

halmozottan hátrányos gyermekek körében. Területei: Írás-mozgás koordináció, beszéd-

hanghallás, relációs szókincsfejlődése, elemi számolási készség, tapasztalati következtetés, 

tapasztalati összefüggés megértés, szocializáció. 

A fejlesztés eredménye: 

Kis-középső csoport: 6 fő / Év végi mérési átlag: 2016. 05. 31. : 41% / 

Országos életkori átlag középső csoportban /5 éves/ : 40% 

Nagy-középső csoport: 12 fő Év végi mérés átlag: 2016. 05. 31. : 64% 

    Előző mérés átlaga: 2016. 05. 31. :  44% 

                                  Hozzáadott pedagógiai érték: 20% 

 Országos életkori átlag: Nagy-középső csoportban ( 5-6 éves) : 57 %  

 

2.4. Gyermekvédelem: 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása a munkaterv alapján történik. Év elején a csoportvezetők elkészítik 

a csoport gyermekvédelmi térképét.  

Az óvodánkban folyó gyermekvédelmi munka célja: 

 a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, törekvés azok megszüntetésére, és a 

hátrányok csökkentése. 

 a gyermekek testi – érzelmi – értelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása. 

Feladatunk a családdal együttműködve kiküszöbölni a gyermekekre ható ártalmakat, 

ellensúlyozni a veszélyeztető hatásokat. A gyermekekről sokoldalú információhoz jutunk, így 

könnyen ki tudjuk szűrni a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket. Megismerjük az okokat, 

elhanyagoltság, kényeztetés, nevelési hiányosság, ingerszegény környezet, megélhetési és 

életvezetési problémák 
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A gyermekvédelmi munka területén kiemelt feladatnak tekintjük a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek beóvodáztatását, illetve a rendszeres óvodába járást. Szükség szerint 

családlátogatást végzünk, hogy meggyőződjünk a hiányzás okáról. Felkeressük a beköltöző 

családokat is. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, a szociális hátrányok csökkentésére. 

Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a családsegítő szolgálattal. Szükség szerint jelzéssel 

éltünk felmerülő probléma esetén, illetve több alkalommal jellemzést készítettünk gyermek 

védelembe vételéhez, felülvizsgálatához. 

2.5. Óvodai ünnepek, rendezvények: 

Nyílt ünnepek: 

- Zenés Mikulásünnepség,  

- Karácsonyi ünnepség 

- Hagyományőrző nap- Majális- Anyák napja 

- Ballagás- Évzáró ünnepség 
Projekthetek:   

- Márton-napi hagyományok /november/ 

- Egészséges életmód / november vége/ 

- Adventi készülődés / december/ 

- Húsvéti hagyományok / március/ 

- Magyarország az én hazám / március/ 
 

2.6. Kapcsolattartás: 

Belső kapcsolattartás: 

- Intézményi önértékelési csoport- Önértékelési terv- felelős: Nagyné Tar Éva 

- IPR munkacsoport- Tóth Lászlóné 

- Beóvodázási munkacsoport- Lovászné Pozsár Annamária 

- Óvoda-iskola átmenet munkacsoport - Duró Imre Istvánné. 

Az intézményben működő munkacsoportokban minden óvodapedagógus aktívan részt vett. A 

munkacsoportok felelősei biztosították a munkacsoportok programjaiban megfogalmazottak 

megvalósítását. 

Külső kapcsolatok: 

Kapcsolattartás a szülőkkel, iskolával: 

Szülői értekezleteken, fogadóórákon kívül több alkalommal szerveztünk a szülőkkel közös 

programot, ezzel is lehetőséget adva, hogy a szülők tágabb betekintést nyerjenek az óvoda élet 

szokásrendszerébe, gyermekeik tevékenységeibe. / Egészségnevelési vetélkedő, bábműsorok, 

karácsonyi munkadélután, családi játszófoglalkozások, sportdélutánok, májusfa díszítése, 

közös főzés hagyományőrző nap keretében. Az új óvodások az ovicsalogató programjával 

ismerkednek az óvodával. 

Ebben a nevelési évben a kis-középső csoportban 2 a nagy-középső csoportban 3 szülői 

értekezletet tartottunk. A szülői értekezletek mellett fontosnak tartjuk rendezvényeink 

sikerességét, népszerűségét így is erősítve közösségi kapcsolatainkat. 
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Az  integrációs tevékenységünk részeként az iskolával óvoda-iskola átmenetet segítő program 

alapján tartjuk a kapcsolatot, ezzel is elősegítve a zökkenőmentes, sikeres iskolakezdést./ 

Átadás, közös szülői értekezlet, látogatások, közös interaktív műsorok stb/ 

A tervezett feladatok megvalósításában segítséget kaptunk a Szülői Munkaközösség tagjaitól.  

 

Fenntartóval való együttműködés: 

Intézményünk részéről a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok és feladatok 

elvégzése egyfajta kötelezettségvállalás Zsákai Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete –mint intézményfenntartó- felé, arra vonatkozóan, hogy milyen színvonalú ellátást 

biztosít az óvodát igénybe vevő családoknak. 

A 2014/2015. nevelési évben a Programunkban megfogalmazott célokat és feladatokat 

maradéktalanul elvégeztük. 

 

H-B Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködés: 

A 2015/2016 nevelési évben a Szakszolgálat pedagógusai a tanév kezdetén az óvoda 

kérésének eleget téve, elvégezték a tanköteles korú gyermekek fejlettségi szint és logopédiai 

szűrővizsgálatát. A vizsgálat eredményéről az intézményt és a szülőket írásban tájékoztatták, 

majd a vizsgálati eredménynek megfelelően a tanév során, heti rendszerességgel sor került az 

érintet tanulók csoportos fejlesztésére, és logopédiai fejlesztésre. A szakszolgálat pedagógusai 

minden a gyermekek fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos kérdésünkre készséggel álltak 

rendelkezésünkre. 

2.7 Továbbképzés és pedagógus életpálya 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy a pedagógus hétévenként legalább egy 

alkalommal (120 óra időtartamban) a jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz 

részt. Nevelőtestületünk tagjainak igényévé vált, hogy rendszeresen képezzék magukat, új 

módszertani, korszerű nevelési eljárásokkal ismerkedjenek meg. 

 

2015-16 nevelési év megvalósult továbbképzései:  

 

Név: Diploma 

szerzés 

éve: 

Képzés neve, teljesített órák száma: Ideje: 

Duró Imre 

Istvánné 

1995. Matematikai és logikai játékok 6 nap 

60 óra 

Lovászné 

Pozsár 

Annamária 

1990. Kedves ház pedagógia III. 3 nap 

30 óra 

Nagyné Tar 

Éva 

1996. Intézményvezetők felkészítése az 

intézményi önértékeléshez, tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez. 

2 nap + online 

 

30 óra 

Tóth Lászlóné 1985. 

2003. 

Óvodapedagógusok szakmai megújító 

továbbképzése 

30 óra 
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Nevelési értekezletek: 

Az összehangolt nevelőmunka érdekében alapvető fontosságú az információ áramlása, a 

közös megbeszélések, értekezletek tartása. A megbeszéléseken fontos a vélemények higgadt, 

alkotó érvényesítése, a nevelői álláspontok összehangolása, mérlegelése. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, a témában az érdekeltek 

részvételével. Ebben a nevelési évben kiemelt szerepet kapott az intézményi és pedagógus 

önértékelés előkészítése, aktuális feladatai. Felkészülés a portfólió készítésre, minősítésre, 

tanfelügyeleti ellenőrzésekre. Tudatosan törekedtünk az új információk befogadására, közös 

értelmezésére, pedagógus kompetenciák indikátorainak megismerésére, az Oktatási Hivatal 

által működtetett informatikai felület használatának megismerésére. 

 

2.8. Balesetvédelem  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, a gyermek testi épségének megóvásáról 

való gondoskodás az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben, 

továbbá az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt tart. 

Az óvodában biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset 

megelőzés szempontjaira. 

Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges feltételek 

meglétét ellenőrizze, a feltételeket javítsa. 

 

Az elmúlt 2015 /2016-os nevelési évben, óvodánkban jelentős gyermekbaleset nem történt. 

 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma: 

 

Adat A nyolc 

napon túl 

gyógyuló 

sérüléssel 

járó 

gyermekbales

eteket száma 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

Súlyos 

gyermekbal

eset száma 

gyermekbales

etet 

követően 

meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői 

szervezet, 

közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbalese

t 

kivizsgálásában 

lehetővé tette 

az óvoda 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

2015/2016. 

nevelési év 

 0       
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3. A 2016/17-es nevelési év előkészítése: 

A 2016/17-es nevelési évben várható gyermeklétszám: 43 fő /évkezdés/. 2015 szeptemberétől 

a nemzeti köznevelési törvény szerint 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés. A Nkt. szerint 

lehetőség van 2 és fél éves gyermek felvételére is. Óvodánk a következő nevelési évben is 

lehetőséget biztosít a két és félévesek számára is az óvoda megkezdéséhez. 

Szeptemberben a két óvodai csoportban, kis-középső és nagy-középső csoportban kezdjük 

meg az óvodai nevelést. Várható halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 19 fő. 

Tanköteles korú nagycsoportosok száma 14 fő lesz.  

 

Összegzés: 

 

Óvodánk  a vonatkozó törvények, jogszabályok és rendeletek alapján végezte tevékenységét. 

A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A fenntartó a működéshez 

szükséges anyagi fedezetet biztosította. 

A jövőbeni fejlesztéshez és szinten tartáshoz kérem további támogatásukat. 

 

 

 

 

 

 

         Nagyné Tar Éva 

                  megbízott intézményvezető 

 

Zsáka, 2016-06-20 


