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ÉVES ÓVODAI ÉRTÉKELÉS 2017/2018. 

 

Az óvoda éves intézményi értékelése a nevelési év munkaterve és azok eredményei alapján a 

a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. 

 

Jogszabályi háttér 

 

•2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

•2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

névhasználatáról 

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

•28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

•Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

•Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

•Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

•Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

•Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei 

•Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje működését szabályozó dokumentumai 
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AZ ÉVÉRTÉKELŐ TARTALMAZZA 

 

Az értékelő kizárólag a 2017/2018. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatainak 

elvégzését tartalmazza. 

 

1. Az óvodai nevelési év rendjét 

2. Az óvoda pedagógiai feladatainak megvalósulását 

3. Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását 

4. Az óvoda tanügy igazgatási feladatait  

5. Az óvoda feladatellátását 

6. Karbantartási és felújítási terv megvalósulását 

7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzését 

8. 8. Nyári életre való felkészülés 

 

Mellékletben: tagóvodavezetők munkatervét  

szakmai munkaközösségek éves tervét 

 

1. Az óvodai nevelési év rendje 

Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től 2018. augusztus 31. napjáig tart. 

 

Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása 2017. szeptember 01-től folyamatosan. 

Bölcsődét kezdő gyermekek fogadása a felvétel idejétől kezdődik két hét 

beszoktatással. 

 

A statisztikai induló létszám: 392  24 SNI, ebből 1fő ért 3-at 

2017.12.31. állapot:  407  24 SNI, ebből 1fő ért 3-at 

2018.05.31. állapot:  430  27 SNI, ebből 2fő ért 3-at 

 

 

Az őszi- téli-tavaszi foglalkozási rend 2017. szeptember 01-től 2018. május 31-ig tart. 

Nyári foglalkozási rend 2018. június 01-től 2018. augusztus 31-ig tart. 

 

A bölcsőde egész évben folyamatosan nyitva tart, fogadja a gyermekeket. 

 

 

Munkaszüneti napok a 2017/2018-es nevelési évben: 

 

év munkaszüneti nap 
munkanap átcsoportosításából 

adódó munkanap /szombat/ 

2018. 2018.03.16. 2018.03.10. 

2018. 2018.04.30. 2018.04.21. 

 

A munkaszüneti nap miatti átcsoportosításból adódóan óvodáinkban a gyermeklétszámok 

jelentősen lecsökkentek. Ezen a munkanapon a dokumentációkkal, adminisztrációs 

feladatokkal foglalkoztak az óvodapedagógusok. A dajka nénik pedig az aktuális időszakhoz 

kapcsolódó nagytakarításokat végezték el. 
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Ügyeletes óvodák listája, kihasználtsága, igénybevétel a szünetek idején 

  

Az őszi szünet idején 2017.10.30. – 2017.11.03.: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

(székhely) 

       6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. 

Tagóvoda Ellátandó gyermekek létszáma 

Csokonai óvoda 16 

Újvárosi Tagóvoda 10 

Kunszt Utcai Tagóvoda 0 

Bem Apó Utcai Tagóvoda 1 

Zöldfa Utcai Tagóvoda 0 

Viola Utcai Tagóvoda 0 

ÖSSZESEN 27 

 

A téli szünet idején: 2017.12.27. – 2018.01.02.: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

(székhely) 

       6300 Kalocsa, Csokonai u. 4. 

Tagóvoda Ellátandó gyermekek létszáma 

Csokonai óvoda 1 

Újvárosi Tagóvoda 6 

Kunszt Utcai Tagóvoda 1 

Bem Apó Utcai Tagóvoda 0 

Zöldfa Utcai Tagóvoda 0 

Viola Utcai Tagóvoda 0 

ÖSSZESEN 8 

 

A tavaszi szünet idején 2018.03.29. – 2018.04.03.: Zöldfa Utcai Tagóvoda 

       6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38. 

Tagóvoda Ellátandó gyermekek létszáma 

Csokonai óvoda 0 

Újvárosi Tagóvoda 6 

Kunszt Utcai Tagóvoda 0 

Bem Apó Utcai Tagóvoda 1 

Zöldfa Utcai Tagóvoda 10 

Viola Utcai Tagóvoda 0 

ÖSSZESEN 17 

 

 

Az óvoda nyári zárása - feladatellátás 
 

A fenntartó engedélye szerint 5 hét, időpontja az előzetes egyeztetések alapján 2018. 

június 11-én az óvodák közötti meghatározott ütemezés szerint kezdődik, augusztus 

31-ig tart a kialakított ügyeleti rend szerint. 
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2018.06.11.-2017.09.02. 

Székhely 

Óvoda 

Bem Apó 

Utcai 

Tagóvoda 

Újvárosi 

Tagóvoda 

Kunszt 

Utcai 

Tagóvoda 

Zöldfa 

Utcai 

Tagóvoda 

Viola 

Utcai 

Tagóvoda 

2018.06.11 - 2018.06.17             

2018.06.18 - 2018.06.24             

2018.06.25 - 2018.07.01             

2018.07.02 - 2018.07.08             

2018.07.09 - 2018.07.15             

2018.07.16 - 2018.07.22             

2018.07.23 - 2018.07.29             

2018.07.30 - 2018.08.05             

2018.08.06 - 2018.08.12             

2018.08.13 - 2018.08.19             

2018.08.20 - 2018.08.26             

2018.08.27 - 2018.09.02       
 

 

 

Óvodai ellátást igénylő gyermekek létszáma a nyári időszakban: 

 

2018.06.11.-2017.09.02. 

Székhely 

Óvoda 

Bem Apó 

Utcai 

Tagóvoda 

Újvárosi 

Tagóvoda 

Kunszt 

Utcai 

Tagóvoda 

Zöldfa 

Utcai 

Tagóvoda 

Viola 

Utcai 

Tagóvoda 

2018.06.11 - 2018.06.17 94 49 62 67 40 - 

2018.06.18 - 2018.06.24 59 29 49 46 - - 

2018.06.25 - 2018.07.01 59 - 47 40 - - 

2018.07.02 - 2018.07.08 46 - 49 - - - 

2018.07.09 - 2018.07.15 43 - - - - 14 

2018.07.16 - 2018.07.22 40 - - - - 13 

2018.07.23 - 2018.07.29 - - - - 25 14 

2018.07.30 - 2018.08.05 - 23 - - 25 - 

2018.08.06 - 2018.08.12 - 23 - 22 25 - 

2018.08.13 - 2018.08.19 - 22 56 22 22 - 

2018.08.20 - 2018.08.26 - 21 59 26 22 - 

2018.08.27 - 2018.09.02 53 21 59 25 25 - 

 

Valamennyi óvodánkban felmértük a nyárra vonatkozó igényeket. A zárásokat és a nyári 

nagytakarításokat ennek megfelelően szerveztük. Az óvodák fogadják a város többi 

tagóvodájából érkező gyermekeket. A szükséges személyi feltételéket a létszámoknak 

megfelelően biztosítjuk. A gyermekek számára a nyárra a nevelési tervet és a tevékenységek 

tervét a kiscsoportosok naplójába készítjük el. Változatos, színes programokat állítunk össze, 

ahol lehetőségük van a gyermekeknek kreatív játékos keretek között tölteni a nyarat. 



ÉVÉRTÉKELŐ 2017-2018. nevelési év 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  6 
 

 

 

Nevelési értekezletek 

Nevelési évet nyitó nevelési értekezletet tartottunk: 2017. október. 17. 

Téma: A 2017/2018. nevelési év munkatervének elfogadása, aktuális kérdések 

megbeszélése. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazását segítő végrehajtási 

rendeletek előírásai és az abból adódó feladataink. 

Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: pedagógusok, szülői szervezet képviselője 

Moderátor: intézményvezető 

 

Nevelési évet záró nevelési értekezletet tartottunk: 2018.06.27. 

Téma: A 2017/2018. nevelési év értékelőjének elfogadása, aktuális kérdések 

megbeszélése.  

Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: alkalmazotti közösség, szülői szervezet képviselője 

Nevelés nélküli munkanapok a 2017/2018 nevelési évben 

 
 

2017.12.22.:  

Nevelőtestületi értekezlet keretében – Galántha Jenő által, a dolgozók részére évente 

kötelezően tartandó munka-, tűz és balesetvédelmi oktatása. 

Ellátott gyermekek létszáma: 15 fő 

 

 

2017.02.21.:  

Nevelőtestületi szakmai nap – Kádár Annamária mesepszichológus szakmai előadása, 

melynek során elméleti és gyakorlati megsegítést nyújtott az óvodapedagógusok részére. 

Ellátott gyermekek létszáma: 13 fő 

 

 

2018.04.18.:  

Tehetségnap 

Ellátott gyermekek létszáma: 11 fő 

 

 

2018.06.12.: 

Alapítványi testületi kirándulás 

Ellátott gyermekek létszáma: 10 fő 

 

 

Munkatársi értekezletek 

 

A nevelési év folyamán megtartott értekezletek, témák: 

 

A tagóvodákban minden hónapban a Vezetői Tanács értekezletéről tartott tájékoztató 

megbeszélés, információ átadás az óvodapedagógusok és dajkák részére. 
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Évkezdés aktuális kérdései, feladatai. 

Éves munkatervének ismertetése, kiegészítése, elfogadása. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok. 

Új nevelési év indítása, helyi nevelési programunk tükrében.  

Napirend a tagóvodákban, állandó feladatok dolgozónként. 

Új nevelési évben felmerülő feladatok megbeszélése.  

Gyermekvédelmi terv. 

Óvodai dokumentumok ellenőrzése során tapasztaltak megbeszélése. 

Féléves munka értékelése. 

Beiskolázással kapcsolatos feladatok 

Csoportlátogatások időpontjainak egyeztetése. 

Leendő kiscsoportosok nyíltnapjának szervezése. 

Tehetségnap megbeszélése, a tehetség munkaközösség vezetőjével. 

Nyári élet megszervezése 

Nyári szabadságolási terv leadása, létszámok egyeztetése, helyettesítési terv. 

 

Szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések 

C
so

k
o

n
ai

 

2017.09.18. 

Óvoda kiemelt feladatai, sajátos arculat ismertetése. 

Védőnő, angol, balett logikusak, 

Jakab Katalin gyógypedagógus, logopédus tájékoztatása 

Intézményvezető: Törvényi változások ismertetése 

Maci csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer 

alakulása. Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban. 

Mókus csoport: Beszoktatás, visszaszoktatási terv ismertetése. 

Logopédiai szűrővizsgálatok tájékoztatása. 

Meghívott előadó: Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, 

logopédus. Difer, diszlexia, logopédiai vizsgálatok ismertetése. 

A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolaválasztás 

lehetőségeiről, meghívott előadók: leendő első osztályos tanító 

nénik. 

Nyuszi csoport: Befogadás, visszaszoktatás feladatai, napirend, 

műveltségtartalmak, neveltségi szint alakítása, SZMK tagok 

választása. 

Meghívott előadó: Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, 

logopédus. Difer, diszlexia, logopédiai vizsgálatok ismertetése. 

A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolaválasztás 

lehetőségeiről, meghívott előadók: leendő első osztályos tanító 

nénik. 

Pillangó csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer 

alakulása. Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban. 
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2018.01.31. 

Egészségfejlesztés az óvodás életkorban 

Maci csoport: Szobatisztaságra nevelés 

Anyanyelvi nevelés otthoni és óvodai lehetőségei./ beszédindítás, 

ajak és nyelvgyakorlatok, artikulációt segítő játékok javaslatai/. 

Mókus csoport: Nagycsoportosok tájékozódó szűrése 

Iskolai alkalmasság. Tehetségsegítés a csoporton belül. 

Befogadás tapasztalatai 

Nyuszi csoport: Nagycsoportosok tájékozódó szűrése 

Iskolai alkalmasság. 

Beszédfejlődés alakulása, meghívott előadó: Balatoniné Morvai 

Valéria. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.  

Pillangó csoport: A fejlődés értékelése, szokás, szabályrendszer 

szintje az egyes korcsoportoknál 
 

2018.05.08. 

Maci csoport: Tájékoztatás a szociometriai felmérésről, szülők 

tájékoztatása a gyermekek egyéni fejlődéséről. 

Nevelési év végi programok, kirándulás, nyári élet.  

Mókus csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok 

eredményei/Difer/. Kirándulás, nyári élettel kapcsolatos feladatok, 

balesetvédelem. 

Nyuszi csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok 

eredményei/Difer/.  

Elért eredmények, kiemelt feladatok megvalósítása, szociometriai 

felmérésről tájékoztató. Nyári élet, balesetvédelem, kirándulás. 

Pillangó csoport: Neveltségi szint, önállóság, kommunikáció 

jellemzői, nyelvi nevelés eredményei. Nyári élettel kapcsolatos 

szervezési feladatok. 
 

Ú
jv

ár
o

si
 

2017.09.21. 

Nyuszi Befogadás időszaka. Óvodánk napirendje, 

szokások, hagyományok. 

Fülesmackó A jó iskolakezdés tényezői, feltételei. Elvárható 

neveltségi szint a nagycsoportban. Magatartási 

problémák kezelése. 

Pillangó Dackorszak. Matematikai fejlesztőjátékok. Naposi 

teendők. Ügyes kezek tehetségműhely. 

Katica A hiszti kezelése. Beszédértés, beszédfejlesztés, 

anyanyelvi játékok. 
 

2017.09.27. 
Fülesmackó 

Pillangó 

DIFER mérések eredményei, tartalmi 

bemutatása, értelmezése. 
 

2018.01.22. 

Katica Csoport fejlődése az első félévben-műveltségi 

tartalmak, gondozás, egészséges életmód. 

Fülesmackó Bemutatkoznak a város általános iskolái. 

DIFER második félévi eredményei. 

Pillangó Tájékoztatás az 5 éves felmérésekről. 

Logopédiai vizsgálat időpontjai. A gyermekek 

beszédfejlődésének alakulása. 

Nyuszi Gyakorlójáték, szerepjáték, szabályjáték. 

Fejlettségi szint ismertetése. 
 

2018.05.09. Minden csoport: A második félév értékelése, nyári nyitva tartás. 



ÉVÉRTÉKELŐ 2017-2018. nevelési év 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  9 
 

Nyílt napok megbeszélése, felkészülés az évzáróra, gyermeknapi 

program megbeszélések 
K

u
n

sz
t 

2017.09.13. 

Közös: Nyári élet, ez időszak alatt megvalósult munkák (festések, 

szigetelés), beszerzések. Udvari élet rendje. Évnyitó Családi 

Délután. 

Cseresznye: Az új nevelési év aktuális feladatai. Beszoktatás 

problémái, gyakorlata. Szokásalakítás, család és óvoda 

együttműködése. Napirend otthon és az óvodában. Feladataink 

kiscsoportban. Rendezvényeink, programjaink. 

Zöld Alma: Az új nevelési év aktuális feladatai - Visszaszoktatás 

tapasztalatai. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése a 

gyermekek fejlesztésében. Feladataink a középső csoportban. Játék 

szerepéről a gyermek személyiségének fejlődésében. 

Rendezvényeink, programjaink. 

Kék Szilva: Az új nevelési év aktuális feladatai. Felmérések 

ismertetése - Balatoniné M.V. gyógyped. és logopédus beszámolója 

a felmérésekről.  Rendezvényeink, programjaink. 

2018.01.29. 

Cseresznye: Aktuális feladatok. Beszélgetés a dackorszakról. 

Szokások alakítása kiscsoportban. 

Zöld Alma: Aktuális feladatok. Játék, mint a legfőbb eszköz az 

óvodásgyermek személyiségfejlődésében. Játék vagy tanulás? – amit 

a szülőnek tudni kell. 

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Beszélgetés a tanító nénikkel. 

Iskolák bemutatkozása. 

2018.04.25. 

Cseresznye: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése. 

Nyári életről. 

Zöld Alma: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése, 

kirándulás szervezése. Nyári életről.  

Kék Szilva: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése. 

Kirándulás szervezése. Előttünk álló programok megbeszélése. 

B
em

 A
p

ó
 

2017.09.19. 

2017.09.12. 

2017.09.18. 

Hangya csoport: Tankötelesség, iskolaérettség kritériumai 

Tanácsadás a szülőknek, hogyan tehetik zökkenőmentessé az 

iskolakezdést gyermekeik számára 

Balatoniné Morvai Valéria – Bemutatja, ismerteti a Difer, és 

Diszlexia prevenciós tesztet, eredményeit 

Menőmanó csoport: Befogadás, visszaszoktatás, napirend, 

szokásrendszer  

Szivárványcsoport: Új környezet, visszaszoktatás, tervezett éves 

programok, projektek, fejlesztések, mérések. (tájékoztatás a 

szülőknek a difer mérés eredményeiről Balatoniné Morvai Valéria) 

2018.01.26. 

Szivárvány csoport: Félévi értékelés: a kitűzött nevelési célok 

megvalósulása; Játék és a mozgás kiemelt szerepe, fontossága 

Hangya csoport: Értékelés a nevelési területeken elért eddigi 

eredményeket 

Beszélgetés az iskolaérettségről, miben várjuk a szülők segítségét 

Beszélgetés a következő félév céljairól, feladatairól  

Szülők tájékoztatása a jótékonysági bál bevételéről, illetve annak 

felhasználásáról, elosztási módjáról 

Beszámolás a DIFER teszt újabb eredményeiről 

Menő-manó csoport: Féléves értékelés, szabadjáték szerepe, 
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anyanyelvi nevelés jelentősége 

2018.02.01. A város iskoláinak bemutatkozása 

2018.04.24. 

Menő-manó csoport: év végi értékelés, nyári élet 

Szivárvány csoport: Év végi értékelés a nevelési területeken 

kitűzött célok, feladatok megvalósulásának tükrében. Nyári élet, 

nyári óvodai elhelyezés 

Hangya csoport: A 2017/2018-as nevelési évben elért fejlődésük 

értékelése egyes területeken. Nyári élet szokásairól rövid tájékoztató 

Z
ö

ld
fa

 

2017.09.15. 

Tájékoztató előadás az intézményt érintő tőrvényi változásokról, a 

megvalósult fejlesztésekről, Az óvoda napi és heti rendjéről, az 

óvodában megvalósuló programokról, nyitva tartás rendjéről, 

étkezési díj befizetéséről.                         

SZMK szervezet szerepe, választása megerősítése 

Csoportelosztások ismertetése. 

 Napirend, Hetirend, Házirend ismertetése. 

Intézményi Önértékelés 

Óvodai étkezések díja 

Pillangó: Az év eleji DIFER felmérések eredményeinek ismertetése  

Logopédiai felmérés eredménye, vizsgálati időpontok megbeszélése.  

Gyógypedagógus felmérésének eredményei Tanácsok a szülők 

számára: fejlesztési, játékos gyakorlási lehetőségek a gyermekek 

képességeinek kibontakoztatásához, az esetleges lemaradások 

kompenzálásához.  

Aktuális programok, események 

Micimackó: Beszoktatás módja, visszaszoktatás 

Életkori sajátosságok 

Közösségformálás lehetőségei 

Beszédindíttatás fejlesztésének lehetőségei, beszélgetés a 

gyermekkel otthon a közös játékon keresztül 

Adminisztráció, lakcím, telefonszám  

Őszi programok, események időpontjai 

SZMK tagok megválasztása 

Egyéb 

Szülői kérdések, egyéni beszélgetések 

Katica: Visszaszoktatás módja, szokásalakítás 

Napirend, hetirend alakítása 

Közösségformálás, a csoportba új gyermekként érkezők 

beilleszkedésének segítése, az egymáshoz való alkalmazkodás 

képességének fejlesztése, formálása 

Konfliktuskezelés, gyermeki dac kezelésének módjai, lehetőségei. 

Év eleji mérések eredményének ismertetése egyénileg a szülőkkel 

Naposi munka bevezetése a középsősöknél, bővítése a 

nagycsoportosoknál 
Őszi programok, események időpontjainak, menetének ismertetése 

2018.01.30. 

Micimackó:   

 Beszoktatás / visszaszoktatás eredményei, tapasztalatai 

Félévi értékelés 

Közösségformálás alakulása, lehetőségei 

A gyermekek szokás és szabályrendszerének alakítása az óvodában 

és a családban 
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Mozgás fejlesztésének lehetőségei 

Beszédkedv, kommunikáció alakítása kiscsoportban 

A második félévi programok, események időpontjainak, menetének 

ismertetése 

Katica:  

A mozgás fejlesztésének lehetőségei középső csoportban 

Tájékoztató a gyermekek szociális, közösségi szokásáról, baráti 

kapcsolatok alakulásáról ( szociometriai vizsgálat eredménye ) 

Kérdések megválaszolása, egyéni beszélgetések. 

Pillangó:  

Féléves értékelés 

Közösségformálódás alakulása, lehetőségei 

Gyermekek szokás és szabályrendszerének alakítása az óvodában és 

a családban. 

Munka jellegű tevékenységek, egyéni feladatok, megbízatások 

teljesítése 

Februári programok, események időpontjainak, menetének 

ismertetése 

Környezetvédelmi vetélkedő szülőknek 

Farsang 

Szülői kérdések, felvetések megbeszélése 

A kalocsai Általános Iskolák bemutatkozása, programjainak 

ismertetése, az 1. osztályos tanítónők- bemutatkozása 

Az Óvoda és az Iskola kapcsolatának erősítése közös programokkal, 

látogatásokkal 

Az iskolaérettségi  feltételek  kritériumai - testi, értelmi, érzelmi 

szociális fejlettség  

A csoportba járó gyermekek szintfelmérésének eredményei 

Szülői kérdések, felvetések megbeszélése 
Egyéni beszélgetések a szülőkkel, gyermekükről 

2018.05.05. 

Katica: Az elmúlt fél év tapasztalatainak összegzése a napi 

tevékenységek tükrében 

A naposi munka bevezetése. Az óvoda és a család együttműködési 

formái és tartalma, (közös programok szervezése, környezetbarát 

életmód népszerűsítése óvodai eseményeken keresztül. / 

Tevékenységek tematikája, projektek ismertetése). A csoport szokás 

és szabályrendszerének alakulása, a közösség formálódásának 

tapasztalatai. 

Micimackó: 

A nevelési év értékelése 

A közösségformálódás a csoportkohézió alakulása 

A szociális kompetenciák alakulása a gyermekeknél. 

Tervezett programok ismertetése 

Az óvoda és a család együttműködési formái és tartalma, - (közös 

programok szervezése, környezetbarát életmód népszerűsítése 

óvodai eseményeken keresztül. 

Szülői kérdések megbeszélése 

Pillangó:  

Az elmúlt fél év tapasztalatainak összegzése a napi tevékenységek 

tükrében. Iskola látogatások, tanköteles korúak, beiskolázási 
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mutatók 

programok egyéni életkori sajátosságoknak megfelelően 

Az óvoda és a család együttműködési formái és tartalma, (közös 

programok szervezése, környezetbarát életmód népszerűsítése 

óvodai eseményeken keresztül. / Tevékenységek tematikája, 

projektek ismertetése) 
A csoport szokás és szabályrendszerének alakulása, a közösség 
formálódásának tapasztalatai. 

V
io

la
 

2017.09.12. 

Szülők, új szülők köszöntése, Bemutatkozás, beszoktatás, 

visszaszoktatás, szülő-óvónő együttműködés, házirend, szülői 

szervezet tagok, őszi programok, tankötelesek – DIFER 

2018.01.16. 

Tanköteles korúak, iskolába menők – DIFER mérés-értékelés 

eredmények, egészséges életmód alakítása, betegségek, hiányzások, 

igazolások, megfelelő ruházat biztosítása; tanító nénik illetve iskolák 

bemutatkozása 

2018.04.24. 
Nevelési év összegzése; értékelése korcsoportonként, iskolába 

menők, leendő programok, időpontok 
 

 

 

 

 

Nyílt napok  

 

A nevelési év folyamán a leendő óvodások szüleinek megtartott nyílt napok: 
 

TAGÓVODA IDŐPONT RÉSZTVEVŐ SZÜLŐK LÉTSZÁMA 

Csokonai 2018.04.25. 27 fő 

Újvárosi 2018.04.12. 18 fő 

Kunszt 2018.04.24. 35 fő 

Bem Apó 2018.04.11. 12 fő 

Zöldfa 2017.04.17. 11 fő 

Viola 2018.04.19.   5 fő 

 

 

 

Fogadóórák 
 

Csokonai  

Újvárosi Minden szülői értekezlet előtt egy órával fogadóórát tartottunk vagy a 

szülők illetve az óvodapedagógus kezdeményezésére egyéb időpontban is. 

Az itt megbeszéltek témái és időpontja a fejlődési naplóban 

megtalálhatók. 
Kunszt A gyermekek fejlődéséről, esetleges problémákról egyéni beszélgetés 

keretében tájékoztattuk a szülőket, illetve szülők által felvetett 

problémákat is megbeszéltük ezeken a fogadóórákon. 
Bem Apó A szülői értekezletek előtti időpontban történt az egyéni beszélgetés a 

szülőkkel, különösen az iskolába menő vagy maradandó gyermekek 

szüleivel. Feljegyzéseket a gyermekek egyéni fejlődési naplójában 

rögzítették az óvodapedagógusok. 
Zöldfa 2017/18-as nevelési évben három alkalommal kereste meg a szülő a 
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tagóvoda vezetőt.  

Mindhárom esetben óvodaváltás lehetősége volt a téma. Egy esetben a 

pedagógus személye, illetve a választott iskolába való biztosabb bekerülés 

lehetősége volt az indoklás. egy esetben azért merült fel a szülőben az 

esetleges váltás, mert nem érezte biztonságban gyermekét az adott 

csoportjában. 

Egy esetben a szülők válása után, az édesapa érdeklődött gyermeke 

fejlődése, csoportban elfoglalt helye felől, miután a labilis viselkedésű 

anyától nem kapja meg a megfelelő információt gyermekéről. 

A szülők vagy a pedagógusok által kezdeményezett megbeszélések, 

tájékoztató jellegű beszélgetések rendben lezajlottak minden csoportban. 

Az egyéni fogadóórák, megbeszélések dokumentációja, aláírva bekerült az 

egyéni fejlődési naplók mellékletébe. 

Megoldatlan, vagy függőben lévő probléma a nevelési év végére nem 

maradt. 
Viola Két alkalommal komplex vizsgálat kérése kapcsán fogadóóra szülővel. 

Egy alkalommal a szülő kérésére, gyermeke viselkedése témában. 

Mindegyik esetben megoldás született a felmerülő problémára.  
 

 

Szülői Szervezet értekezletei 

Csokonai 

2017.17.07. 

Éves feladatok 

megbeszélése, javaslatok a 

programokra 

2018.04.19. 

Tavaszi programok, 

gyermeknapi rendezvény 

megbeszélése. 

Újvárosi 

2017.10.19. 

új SZMK tagok 

megválasztások, a régiek 

megerősítése 

2018.06.20. 

éves munka értékelése az 

elkövetkezendő programok 

megvalósításához szervezési 

feladatok megbeszélése. 

Kunszt 

2017.09.08. 
„Évnyitó családi délután” 

megszervezése  

2017.10.26. 

Az éves munkaterv céljainak 

és feladatainak 

véleményeztetése. Aktuális 

programok, feladatok 

megbeszélése. 

2018.02.20. 
Farsang farka télbúcsúztató 

rendezvény megbeszélése. 

2018.06.05. 
A nevelési év értékelésének 

véleményeztetése 

Bem Apó 2017.10. 

SZMK elnök megválasztása. 

Az éves munkaterv céljainak 

és feladatainak 

véleményeztetése. Aktuális 
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programok, feladatok 

megbeszélése. Időpont: 

október. 

2018.06. 

A nevelési év értékelésének 

véleményeztetése. Időpont: 

június. 

 

Zöldfa 

2017.10.07. 

Az éves munkaterv céljainak 

és feladatainak 

véleményeztetése. Aktuális 

programok, feladatok 

megbeszélése. Segítségadás, 

támogatók keresésének 

lehetőségei. 

Interjú adása a szülők 

részéről az Intézményi 

Önértékeléshez 

kapcsolódóan. 

2018.06.18. 

A nevelési év értékelésének 

véleményeztetése.  

Az év folyamán bejövő 

SZMK díj felhasználásának 

lehetőségei. Egyeztetés, 

szülők döntése. 

Viola 

2017.09.29. 

Szülői Szervezet működési 

szabályzatának ismertetése, 

elfogadása, aláírása; éves 

munkaterv elkészítése 

2018.02.09. 

Féléves értékelés, második 

félév teendőinek 

megbeszélése 
 

 

A fogadóórák beiktatása intézményi szinten nem valósult meg 

2. Az óvoda pedagógiai feladatai 

 

Kiemelt céljaink és feladataink 

 

Kiemelt terület volt a 2017-2018-es nevelési évben a mozgás és a szabadjáték. 

Ezen területek ellenőrzése a meghatározott szempontrendszer és eljárásrend alapján 

valósultak meg 2017. januártól májusig bezárólag. 

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéjében a 2017-2018-es nevelési évben ellenőrzött, kiemelt 

területek százalékos összesítője 
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Általános tapasztalat a megfigyelések alkalmával, hogy túlértékelések keletkeznek, nem 

minden esetben reálisak a magas százalékos arányok. 

 

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  

Készült: 201-18-as nevelési év 

Kiemelt feladat, mozgás megfigyelési szempontsora 

 
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:  

5 = teljesen egyetért  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem ért egyet  

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!  

 

KIEMELT TERÜLETEK Bem apó 

 

Csokonai Kunszt Újvárosi Viola Zöldfa Átlag 

Mozgás 92% 94% 95% 89% 91% 94% 93% 

 

Játék, szabad játék 
92% 

94% 97% 95% 97% 95% 95% 

 

Összesített átlag óvodánként 92% 94% 96% 92% 94% 94% 94% 

 

Kérdések Bem Csok

onai 

Kunszt Újváros Viola Zöldfa Össz. 

1.Az óvodapedagógus az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjában valamint a 

Helyi Óvodai Programban 

meghatározottakra építve tervezte meg a 

tevékenység (foglalkozás) célját, feladatát. 

Megfeleltek-e a tapasztaltak a kitűzött 

céloknak? 

100% 94% 100% 100% 100% 95% 98% 

2.A tiszta friss levegő folyamatosan 

biztosított volt a mozgásos tevékenységek 

végzése során?  

100% 97% 100% 100% 85% 100% 97% 

3.Biztosított volt-e a megfelelő hely a 

mozgáshoz, kihasználta-e a rendelkezésre 

álló időt, teret az óvodapedagógus? 

97% 91% 100% 75% 95% 98% 92% 

4.A baleset elkerülése érdekében a 

szabályok kialakítása, betartása megjelent 

a mozgásos tevékenység során? 

93% 94% 93% 80% 90% 93% 90% 

5.Használtak –e valamilyen kézi 

tornaszert? 
93% 97% 96% 93% 100% 91% 95% 

6.A gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez 

és életkorához igazodtak-e a felhasznált 

tornaeszközök? 

95% 94% 100% 82% 90% 100% 93% 

7.Alkalmazkodott-e a pedagógus a 

foglalkozás anyagának megválasztásakor, 

a gyermekek életkori sajátosságaihoz és 

93% 94% 100% 86% 90% 98% 94% 
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Mozgás 

 

Intézményi szinten a mozgás ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy a számszerűsített érték 

93%. 

Intézkedési terv:  

  

8.Az óvodapedagógus a differenciált feladatadásra figyeljen, javítsa és segítse az egyéni 

szükségleteknek megfelelően. 

14. A pozitív énkép alakulását a világos és konkrét értékeléssel segítse elő. 

18. A mozgástevékenység szervezése során a folyamatosságra és a holt idő kiküszöbölésére 

fordítsanak nagyobb figyelmet. 

tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz? 

8.Figyelt-e az óvodapedagógus a 

differenciált feladatadásra, javított-e 

egyénileg szükség szerint? 

80% 97% 93% 87% 85% 92% 89% 

9.Az óvodai élet mindennapjaiban 

biztosított-e a lehetőség, hely, idő, eszköz 

a mozgás megvalósítására kötött, vagy 

kötetlen formában?  

99% 100% 100% 78% 100% 100% 96% 

10.Az élményközpontú mozgásos 

tevékenység áthatotta az egész 

foglalkozást? 

99% 91% 100% 85% 100% 97% 95% 

11.A gyermekek pozitív megerősítése 

megfigyelhető volt-e  óvodapedagógus 

részéről? 

87% 88% 93% 87% 80% 95% 88% 

12.Megjelent-e az önfegyelem, 

alkalmazkodás, kooperációs készség 

fejlődésének elősegítése? 

86% 88% 86% 84% 90% 88% 88% 

13.A mozgásformák megszervezésénél az 

óvónő a keresztcsatornák fejlődését 

elősegítette-e? 

94% 91% 86% 89% 100% 98% 93% 

14.Megjelent-e a pozitív énkép alakulása a 

világos és konkrét értékelésben? 
84% 88% 96% 87% 75% 92% 87% 

15.Alkalmazta-e az óvodapedagógus a 

speciális szakkifejezéseket a gyermekek 

szókincsének gyarapítása érdekében? 

89% 97% 96% 88% 100% 87% 93% 

16.Új mozgásformák bemutatása gyermek 

vagy óvodapedagógus által tapasztalható 

volt-e? 

89% 97% 96% 90% 85% 94% 92% 

17.A gyermek mozgáskedvének felkeltése 

és megőrzése megjelent-e a mozgásos 

tevékenység során? 

100% 94% 100% 92% 100% 100% 97% 

18.Biztosított-e a látogatás alkalmával a 

folyamatosság, megvalósult a holt idő 

kiküszöbölése? 

81% 88% 86% 88% 75% 95% 86% 

19.A mozgásos tevékenység során 

megfigyelhető-e a hátrányos helyzetű 

gyermekek örömforráshoz juttatása, 

felzárkóztatása? 

86% 91% 96% 80% 90% 95% 90% 

Összesített százalék 92% 94% 95% 89% 91% 94% 93% 
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Határidő: 2018.09.01. 

 

 

 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 

Készült: 2017-18-as nevelési év 

Kiemelt feladat, játék, szabadjáték megfigyelési szempontsora 

 
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:  

5 = teljesen egyetért  

4 = többségében így van  

3 = általában igaz  

2 = többnyire nincs így  

1 = egyáltalán nem ért egyet  

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!  

 

 Kérdések Bem Csokonai Kunszt Újváros Viola Zöldfa Össz. 

 1. 

Az óvodapedagógus az Óvodai 

Nevelés Országos 

Alapprogramjában 

meghatározottakra építve 

tervezte meg a szabad játék, 

tevékenység/projekt 

(foglalkozás) célját, feladatát. 

Megfeleltek-e a tapasztaltak a 

kitűzött céloknak? 

100 % 97% 100% 100% 100% 100% 99.5% 

2.   

Az óvodapedagógus 
utánozható mintát ad a 
játéktevékenységre, majd 
amikor a szabad 
játékfolyamat már kialakult, 
bevonható társ marad, illetve 
segítővé, kezdeményezővé 
lesz, ha a játékfolyamat 
elakad. 

98% 97% 96% 89% 90% 95% 94% 

3.  

A teremben mindenhol 

találhatók olyan játékeszközök, 

melyek bátorítják a gyermekek 

valóságot feltáró 

megfigyeléseit, gondolkodási 

műveleteit. 

96% 94% 96% 80% 100% 93% 93% 

 4. 

Az egyes játszóhelyek jól 

elkülönülnek egymástól. Az 

elválasztás történhet polcokkal, 

tárolókkal, asztalokkal, 

galériával, paravánnal stb. 

91% 88% 100% 80% 100% 97% 92% 

 5. 
Szoktak-e a gyerekek 

kooperatív módon 

együttjátszani? 
88% 85% 

93% 

 
83% 100% 85% 89% 

 6. 
Lehetőséget kapnak a 

gyermekeknek egyéni 

elképzeléseik megvalósítására. 
96% 94% 100% 89% 100% 97% 96% 
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 7. 

A terem elrendezése olyan, 

amely lehetővé teszi, hogy a 

gyerekek könnyen és 

biztonságosan mozogjanak. 

98% 88% 100% 88% 100% 96% 95% 

8.  

Biztosítottak a feltételek ahhoz, 

hogy a gyermekek egyéni 

elképzeléseiknek megfelelően 

tevékenykedhessenek? 

96% 94% 96% 82% 100% 96% 94% 

 9. 

Nyugodt az életkori 

sajátosságokat és az egyéni 

fejlettségi szintet tükröző a 

játéktevékenység, megjelennek 

az életkornak és egyéni 

fejlettségnek megfelelő 

játékfajták. 

98% 97% 100% 91% 100% 95% 97% 

 

10 

Megjelennek a játékra ösztönző  

motivációs eszközök, 

kiegészítők  a szabad játék/ 

tevékenység során? 

90% 100% 100% 93% 100% 97% 97% 

11  

Az asztalok és a székek a terem 

különböző pontjain vannak 

elhelyezve, a játszóhelyek 

igényéhez igazodva. 

96% 91% 100% 85% 100% 100% 95% 

 

12 

A gyermekek személyes tárgyai 

jelen vannak a környezetben és 

a tárolásuk megoldott. 
99% 91% 93% 97% 95% 100% 96% 

13 

Elegendő idő áll a gyermekek 

rendelkezésére a játékok 

játszásához, a folyamatos 

tízóraizáshoz. 

98% 100% 96% 98% 90% 100% 97% 

 

14 

A gyerekek játékai és azok 

produktumai az ő 

szemmagasságukban vannak 

elhelyezve. 

94% 97% 100% 90% 100% 98% 96% 

 

15 

A megfigyelés alkalmával 

használt módszerek, eszközök, 

légkör segítette-e a gyermekek 

személyiségének fejlődését a 

játéktevékenységben? 

97% 97% 96% 95% 90% 98% 96% 

 

16 

Megjelenik-e a társas 

kapcsolatok alakulása, 

fejlesztése a játék során? 
98% 88% 96% 87% 90% 94% 92% 

 

17 

Az óvodapedagógus, segítő, 

támogató szerepe 

megfigyelhető a 

játéktevékenység folyamatában 

? 

99% 94% 96% 89% 95% 98% 95% 

 

18 

Találhatóak a gyermekek által 

készített játékeszközök a 

környezetben? 
81% 86% 93% 89% 100% 87% 89% 

 

19 

Az aktuális játéktémáknak és 

játékterületeknek megfelelően 

találhatók  a játéktevékenységet 

segítő médiumok /képek, 

jelzések, stb. / a csoportban? 

37% 100% 90% 81% 100% 94% 83% 

 
A játékban felmerülő 

konfliktushelyzetek oldása, 
95% 94% 100% 95% 100% 95% 96% 
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Játék, szabadjáték 

 

Intézményi szinten a játék, szabadjáték ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy a 

számszerűsített érték 95%. 

 

Intézkedési terv: 

4. Az egyes játszóhelyek jól különüljenek el egymástól. Az elválasztás történhet polcokkal, 

tárolókkal, asztalokkal, galériával, paravánnal stb. 

5. A gyerekek kooperatív tevékenységét, együttjátszását támogató magatartásával segítse elő. 

18. Minél több a gyermekek által készített játékeszköz legyen a játszókörnyezetben, a 

barkácsolás kapjon nagyobb hangsúlyt. 

19. Az aktuális játéktémáknak és játékterületeknek megfelelően a játéktevékenységet segítő 

médiumok /képek, jelzések, stb. / legyenek a csoportban megtalálhatók. 

Határidő: 2018.09.01. 

 

 

 

 

 

 

 

Átlag és % összesítő minden betöltött életkorban  

5 éves  6 éves  7 éves  Összesen:  

 %  %  %  % 

Szociális 

képességek 

(Játék, munka, 

társas 

kapcsolatok)  

65% 77% 79% 74% 

Értelmi 

képességek  
65% 77% 81% 74% 

Verbális 

képességek 

(nyelvhasználat, 

kommunikáció)  

65% 78% 81% 75% 

Mozgásfejlődés,  

testi  képességek  
66% 77% 80% 74% 

Összesítő  65% 77% 80% 74% 

 

 

20 feloldása  megfigyelhető az 

óvodapedagógus részéről? 

 Összesített százalék 92% 94% 97% 95% 97% 95% 95% 
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Az egyéni fejlődési naplóban az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 63. §. és 93/A §. 

értelmében megfigyeljük a gyermekek szociális, értelmi verbális képességeit és a 

mozgásfejlődésüket. Intézményi szinten a fenti összesített eredmények születtek, mely 

magába foglalja az 5, 6, 7 esetleg 8 évesek elért mutatóit. A szülőket a gyermekük 

fejlődéséről az év folyamán 5 alkalommal tájékoztattuk, melyet aláírásukkal igazoltak. 

 

 
A 2017-18-as nevelési évben a DIFER diagnosztikai mérést 2017. szeptemberében végeztük el és ismertettük 

meg a szülőkkel az első szülői értekezlet keretében. 

Azoknál a gyermekeknél végeztünk ismételt mérést 2018. januárjában, akiknél az eredmények alapján indokolt 

volt. 
 

 

ÓVODÁK   ZÖLDFA BEM APÓ ÚJVÁROS CSOKONAI VIOLA KUNSZT INT. 

Vizsgált 

alapkészségek: 
  23fő 26fő 33fő 26fő 6fő 25fő 139fő 

SZOCIALITÁS 72% 73% 60% 70% 62,80% 80% 
70% 

ELEMI SZÁMOLÁSI 
72% 76,80% 68% 85% 36% 80% 70% 

              

RELÁCIÓSZÓKINCS 
90% 85,50% 87,50% 91% 62,50% 87,50% 84% 

              

BESZÉDHANG 
82,50% 92% 75% 90% 80% 80% 83% 

              

TAPASZTALATI ÖSSZEFÜGGÉS 
71% 73% 63% 75% 50% 73% 68% 

              

TAPASZTALATI KÖVETKEZTETÉS 
68% 57% 50% 66,60% 50% 66% 60% 

              

ÍRÁSMOZGÁS-KOORDINÁCIÓ 
27,50% 23% 25% 26% 5,80% 26% 22% 

              

 
A 7 képességterület közül a legnagyobb szóródást az elemi számolás területe mutatja. Itt 36-

80%-os a teljesítmény, vagyis 44%-nyi a leggyengébb és a legjobb teljesítmény különbsége. Mi lehet 

ennek az oka? Az elemi számolási készség fejlődése évekig tartó, hosszú folyamat. Ezen a területen az 

egyéni különbségek igen nagyok lehetnek, akár években is mérhetőek. Mivel a számolási készség és 

az értelmi fejlettség egymással szorosan korrelál, aki ezen a területen gyenge, nagy valószínűséggel az 

általános értelmi képessége is elmarad az átlagtól. Ezeknek a gyerekeknek kudarccal fog kezdődni az 

iskola, és ez a hátrány az évek múlásával csak tovább nő. Éppen ezért az adatok figyelembe vételével 

kell a gyermekek számolási készségét fejleszteni, tárgyakkal végzett manipulatív módszerek 

alkalmazásával a későbbi iskolai matematikatanulást előkészíteni.  

A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a beszédhang hallás vizsgálata mutatta. Ezen a 

területen a gyermekek teljesítménye 75-90% közötti volt, ami 15%-nyi szóródást mutat. A beszédhang 

hallás spontán fejlődő készség, az életkorral párhuzamosan fejlődik. Optimális esetben óvodáskor 

végére, iskoláskor elejére a gyermekek nagy hányadánál spontán kialakul ez a képesség. Fontosságát 

igazolja az olvasás-írás folyamatában betöltött nélkülözhetetlen szerepe. Nem megfelelő működése 

betű-felismerési nehézséget, szóértési zavarokat, helyesírási pontatlanságot okozhat. A 

beszédpercepciós, és beszédmegértési zavarok hátterében is ez a probléma állhat. Fontos a gyermek 
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ilyen irányú fejlődésének nyomon követése, s esetleges súlyos percepciós zavar gyanúja esetén 

logopédus szakember segítségének igénybevétele. 

Összességében elmondható, hogy a leggyengébb globális teljesítményt az írásmozgás 

koordináció vizsgálata adta. Itt a legjobb teljesítmény is csak 27.5 % volt, ami a kezdő szint alsó 

része. Ennek az általánosan gyenge értéknek anatómiai magyarázata van. A kézközépcsont 

mielinizációja (velőshüvely körbeveszi a megfelelő idegrostokat) érési folyamat eredménye, mely 

általában a gyerekek 7-8 életévében valósul meg. Ez az alapja annak, hogy az írásmozgás kialakuljon, 

írásra éretté váljon a gyermek. Tehát ebben az esetben nem a környezeti tényezők és a gyakorlás, ami 

befolyásolja és fejleszti ezt a képességet, hanem az életkor előrehaladása. Fejlesztésénél is elsősorban 

finommozgás-koordinációt kell fejleszteni gyurmázással, kirakós és építő játékokkal. A firkálás, 

rajzolás tovább finomítja a kézmozgást, erősíti és pontosítja a szem-kéz koordinációját. 

A szocialitás képességterület vizsgálata során megállapítható, hogy alacsony, 20%-nyi eltérést 

mutatkozik a legjobb 80% és a leggyengébb 60% teljesítmény között. A szociális kompetencia 

működése több összetevő meglétét feltételezi. Ilyen elemi feltételek a kapcsolatfelvétel képessége, 

együttlét elemi feltétele, társakhoz, pedagógushoz való viszonyulás készsége, feladatvállalás és 

feladattartás. Azokban az óvodákban volt viszonylag alacsony a szociális kompetencia, ahol a 

szociokulturális háttér a családokban „színesebb”, ahol nagyobb az eltérés a család által elvárt 

viselkedés, és a szociálisan érett attitűd között. Ezeket a szociális hátrányokat lehet az óvodai 

csoportban leküzdeni együtt cselekvéssel, együttműködéssel. Az erkölcsi érzék fejlesztésének egyik 

leghatásosabb eszköze a drámapedagógia módszere, mellyel rövid meséket, történeteket lehet értékelő 

beszélgetésekkel feldolgozni, eljátszani. 

A relációs szókincs használatának vizsgálatakor jól látható, hogy az 5 óvoda teljesítménye 

kiegyensúlyozottan 87-90% között mozog, ami elhanyagolható különbség. Kiugró az egyetlen, a város 

perifériáján található Viola utcai óvoda teljesítménye 62,5%-kal. Relációs nyelv használata nélkül 

maga a nyelv is bizonytalanná válik. Legtöbbször nem a tárgyi tudás hiányzik, hanem a relációs 

szókincs. Ennek hiányában nem érthető a beszéd, nem érzékelhető a viszony a kommunikációban. 

Ennek a képességnek a fejlődésére hatással van a nyelvi közeg, a nyelvi környezet. Szegényes nyelvi 

környezet, elmaradott szókincs magával hozza a relációs szókincs hiányát is. Ezzel a ténnyel 

magyarázható a gyengén teljesítő óvoda és a többi óvoda teljesítménye közötti számottevő különbség. 

A kritikus kognitív készségek közé tartozik a tapasztalati összefüggés és következtetések 

megértése. Azért nevezzük kritikusnak ezeket a képességeket, mert hiányuk az iskolában komoly 

lemaradást okozhat szövegértés, tanári magyarázat megértés terén egyaránt. A táblázatban jól látható, 

hogy viszonylag általánosan gyenge teljesítmény jellemzi az összes óvodát, a határértékek 50-75% 

között mozognak. Ezek a gondolkodási sémák tapasztalaton alapulnak. Megértésük, használatuk függ 

a család iskolázottságától. Ezért azok a gyerekek, akik alacsony iskolázottságú közegből származnak, 

nehezen értik a gondolkodás menetét, a mindennapi szituációk nyelvhasználatát. Az átlagos 

teljesítmények mögött az egyéni fejlettség sokkal differenciáltabb képet mutat. A fejlesztés is csak 

akkor lesz sikeres, ha egyénre szabott, individuális módszereket alkalmazunk. Különböző 

összefüggésekre hívjuk fel a figyelmet séta, beszélgetés, meseolvasás során. Beszélgessünk a 

természet és környezet törvényszerűségeiről, a természeti- és épített környezet jellemzőiről. 

 

 

ÓVODÁK   ZÖLDFA BEM APÓ ÚJVÁROS CSOKONAI VIOLA KUNSZT INT. 

fejlettségi szintek   23fő 26fő 33fő 26fő 6fő 25fő 139fő 
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% 

Előkészítő szint 5% 4% 16% 4% 50% 0% 13% 

                  

Kezdő szint 17% 35% 48% 23% 33% 5% 27% 

                  

Haladó szint 39% 30% 27% 23% 17% 40% 29% 

                  

Befejező szint 30% 27% 9% 34% 0% 36% 23% 

                  

Optimum 9% 4% 0% 16% 0% 4% 6% 

                  

 

 

 
Az óvodák értékelése során a legmagasabb és a legalacsonyabb szintet teljesítők száma alapján a 

Csokonai utcai óvoda érte el a legjobb teljesítményt, a Viola utcai tagóvoda pedig a leggyengébbet. Az 

iskolaérettségi szintet legnagyobb arányban a Zöldfa utcai és a Kunszt utcai tagóvodák teljesítették. 

Az Újvárosi tagóvoda a gyenge középmezőnyben foglal helyet, melynek oka a nagy számú kezdő 

szintet elérő gyerekek száma.  

 Összegezve megállapítható, hogy a diagnosztikus fejlődésvizsgáló DIFER megbízható képet 

mutat a vizsgálatban résztvevő gyermekek elemi alapkészségéről. Egy-egy készség esetleges 

megkésettsége akadályát képezheti a sikeres iskolakezdésnek. A teszt feladatai megmutatják, hogy 

milyen területeket kell még az óvodai élet során fejleszteni mindaddig, amíg az optimális szintet el 

nem éri. A különbségek okai lehetnek fejlődésbeliek és szociokulturálisak egyaránt. Ezeket a 

hátrányokat kell nekünk a pedagógia eszközeivel, megfelelő didaktikai módszerek felhasználásával 

leküzdenünk legkésőbb az iskolakezdésig. 

 

 

3. 2017/18 nevelési év szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladatai 
 

Intézményi szinten 6 (az előző nevelési év értékelése és intézkedési terve alapján létrehozott) 

munkaközösség munkájának értékelése. 

 

A vezetői tanács  

 

A tanács működési rendje: a munkatervben meghatározottak szerint minden hónap első 

hétfőjén értekezletet tartottunk az intézmény egészére vonatkozó aktuális feladatok 

meghatározásáról és végrehajtásáról. 

 

Feladata és felelősségi köre: 
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A Köznevelési törvény 20§ (1). értelmében a közös igazgatású köznevelési intézmények 

esetében az intézményvezető munkáját vezetői tanács segíti. A vezetői tanács az intézmény 

döntéseinek meghozatala előtt véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő 

tagintézmények azonos számú képviselőiből álló koordinációs, véleményező testületként 

működtek. 

A vezetői tanács elnöke: az intézményvezető. 

A vezetői tanács havi rendszerességgel minden hónap első hétfőjén ülésezett, szükség esetén 

rendkívüli értekezletet hívott össze. 

 

Tagjai: 

 

- Óvodai tagóvodavezetők 

- Intézményvezető 

- A bölcsőde szakmai vezetője 

- A munkaközösségek vezetői 

A vezetői tanács tagjait és az elnököt titoktartási kötelezettség terheli minden a munkája során 

tudomására jutott az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyerekek és a 

dolgozók személyes adatait illetően. 

 

Kapcsolatot tartottunk: 
 

Minimum havi 1 alkalommal, szükség esetén akár napi, heti rendszerességgel, személyesen 

telefonon, e-mailben, levélben, az aktualitásnak megfelelően. Minden hónap elején a 

tagóvodavezetők összefoglalták az óvodájukat érintő pedagógiai, nevelési, gazdasági és 

szervezési feladatokat az esetleges személyi változásokat. Írásban leadták, hogy az előző 

hónapban mit valósítottak meg, illetve a következő hónapra a terveket, feladatokat, melyek 

várhatóak lesznek. A Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével és munkatársaival a nevelési év 

elején munkamegbeszélést tartottunk a hatékonyabb együttműködés érdekében. A Kalocsán 

működő általános iskolák igazgatóival és az alsó tagozatos tanítónőkkel a nevelési év során 

folyamatos kapcsolatban voltunk a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet biztosítása 

érdekében. A NEBULÓ EGYMI Speciális Általános Iskola tanáraival és vezetőjével 

munkakapcsolatot alakítottunk ki a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakszerű ellátása 

érdekében. A fenntartóval napi kapcsolatban voltunk az intézmény hatékony működése, 

működtetése érdekében. 

 

Véleményeztük: 

 

- az intézményi pénzeszközök átcsoportosítást, a maradványok felosztását, 

- az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő 

javaslatokat, továbbá mindent, amiben az intézményvezető állásfoglalást kért, 

- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését, 

- az éves költségvetési terv javaslatát, 

- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket 

- Álláshelyek betöltésére érkezett pályázatokat 

 

A vezetői tanács működése: 

 

A vezetői tanács üléseiről jegyzőkönyvet készítettünk. A jegyzőkönyv a határozatképesség 

adatait, a hozott határozat, megállapodás pontos szövegét, valamint a tanácskozás lényegét 

tartalmazza. A jegyzőkönyvet a vezetői tanács elnöke vagy tagjai és a jegyzőkönyvvezető írta 
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alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok 

végrehajtásáról az óvodatitkár bevonásával a vezetői tanács elnöke gondoskodott. 

 

 

Belső Gondozói Munkaközösség 
 

Munkaközösség vezető: Rózsa Ferencné 

Tagjai: 8 állandó taggal működött, havi rendszerességgel 

A Belső Gondozói csoportot, mint szakmai munkaközösséget hetedik éve működtetük 

Kalocsa Város Óvodáiban és Bölcsődéjében. 

A munkaközösség szervezését és irányítását Katus Györgyné óvodavezető segítette.  

Az óvodák és a bölcsőde nevelőtestületeinek tagjai között folyamatos szakmai konzultáció, 

együttműködés alakult ki az évek folyamán. Így egyre inkább megvalósul a belső gondozói 

rendszer lényege, a „kollegális támogatás” a mindennapi munkához. Lényege az adatok, 

nevelési eredmények gyűjtése, rendszerezése, értékelése, problémák elemzése, megoldások 

keresése.  

Célja: intézményünk nevelési eredményeinek növelése, a pedagógiai munka minőségének 

fokozása, a gyermekek fejlődése érdekében. 

Feladatai: 

- Segítse a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését, 

felzárkóztatását, dokumentálását, az esélyegyenlőség elősegítését 

- Segítséget adjon szakmai, módszertani kérdésekben a nevelő-oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez 

- Vegyen részt az adatok és információgyűjtés tervszerű feladataiban 

- Erősítse a belső kommunikációt, szakmai párbeszédet a nevelőtestületek között a 

horizontális tanulás jegyében 

- Vegyen részt az óvodai dokumentumok felülvizsgálatában és átdolgozási munkáiban 

- Koordinálja a gyermek és ifjúságvédelmi munkát 

- Járuljon hozzá a munkakapcsolatok erősítéséhez a Szakszolgálattal, Család- és 

Gyermekjóléti intézményekkel, kisebbségi és civil szervezetekkel 

- Kapcsolódjon be a belső ellenőrzés munkájába 

Tagjai: Hajdúné Kiss Anikó, Kovácsné Glonczlik Edit, Temesváriné Bánfalvi Tímea, 

Gadaneczné Kozma Christa, Endrődi Veronika, Márin Diána, Szabóné Juhász Ildikó, 

Balatoniné Morvai Valéria, Katus Györgyné, Rózsa Ferencné 
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Működési rendszere: a munkaközösség tagjai ebben az évben 5 alkalommal 

munkaközösségi értekezleten, 1 alkalommal Gyermekvédelmi tanácskozáson vettek részt. 

Helye: Csokonai Óvoda, Kalocsa, Csokonai utca 4. 

            Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa, Szent István király u. 35. 

 „Mozdulj rá” munkacsoport 
 

A munkaközösség vezetője: Bagóné Bagi Beáta Mária 

Havi rendszerességgel működtettük 

A kitűzött célok, feladatok megvalósulása: 

 

A munkaközösség célja 

- A mozgásos élménypedagógia megteremtése szociális tanulással. 

- A sikeres, jó hangulatú mozgásos tevékenységek átadásával intézményünk nevelési 

eredményeinek növelése, a pedagógiai munka minőségének fokozása. 

                                                                    

A munkaközösség feladata: 

- A mozgásigény fejlettség, terhelhetőség megismerése. 

- Adjon segítséget a nevelő, oktatói munka szervezéséhez.       

-     A prevenció és korrekció érdekében a megfelelő szakemberek segítségének 

 igénybevétele. 

- Szociális tanulással erősítse a belső szakmai módszertant. 

-     Segítse a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését. 

 

Óvoda –iskola átmenet megkönnyítését segítő munkacsoport 

 

Munkacsoport vezető: Tóth Erika óvodapedagógus, drámapedagógus 

                             Balatoniné Morvai Valéria – gyógypedagógus, logopédus 

A munkaközösség tagjai minden óvodából képviseltették magukat.  

A munkaközösséget két fő vezette: Tóth Erika óvodapedagógus/drámapedagógus, és 

Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopédus – beszédfejlesztő. 

Adott nevelési évre kitűzött cél: 

1. Egységes szűrőrendszer egységes vizsgálata megkönnyíti az óvodaváltást 

2. Egységes értékelés  

3. Szükség esetén a szakértői komplex vizsgálat kérelmének alátámasztása 

4. Fejlesztési naplóba fejlesztési területek könnyebb meghatározása 

5. Szülők felé objektív tájékoztatás eszköze 

6. Iskolaérettség szükség szerinti eldöntése 

7. Egymásra épülő, többszintes, egymással koherens mérés, nincs átfedés 
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8. Minden év végén a vizsgálati folyamat értékelése, szükséges változások alkalmazása 

Tapasztalatok: 

DIFER: 

1. Időben, szeptemberi szülői értekezletre elkészültek a mérések, értékelések 

2. Kevesebb kérdés, probléma a felvétel kapcsán 

3. Típushibák:21-ig számlálás esetén számmal jelölés, kihagyások a sorokban 

4. Minden szeptemberi mérésnél a szociológiát és az írásmozgást újra mérjük 

5. A dokumentáció nem fényképezhető, fénymásolható 

6. Optimum szint mérése esetén szükségtelen az újramérés 

Tájékozódó szűrés: 

1. A tájékozódás időben és a matematikai gondolkodás esetén történt változások a 

feladatokban sikeresnek bizonyultak. A képek jobban értelmezhetőek, a matematikai 

feladatot pedig kellő nehézségi fokúnak ítélték a kollégák. 

2. Módosítás: a vizuális figyelmet mérő feladat esetében szükséges (macik), valamint  a 

matematikai feladat szövegét kell egyeztetni a feladathoz. 

 

Belső Ellenőrzési Csoport 

Havi rendszerességgel működtettük 

A kitűzött célok, feladatok megvalósulása: 

 

A munkaközösség célja:  

- Iránymutatás az intézmény pedagógiai, szakmai munkájának fejlesztéséhez 

- Az intézmény, vezető, pedagógus belső önértékelése a kiemelkedő és fejleszthető területek 

meghatározása. 

- Segíteni, a teljes körű intézményi önértékelést, az új törvényi előírások figyelembe vételével. 

- Intézményi elvárások teljesülésének értékelése 

- Önfejlesztési program elkészítése 

- Önfejlesztési terv elkészítése 

- Segítséget nyújtani szakmai, módszertani kérdésekben, az intézményben folyó, önértékelési 

feladatok elvégzéséhez.                      

                 

 

 

A munkaközösség feladata: 

 A Köznevelési törvény megismerése, változásainak figyelemmel kísérése. 
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 Az Önértékelési kézikönyv  megismerése, módosítások  figyelemmel kísérése, 

beépítése az önértékelési munkába. 

 Intézményi alapdokumentumok vizsgálata, a feladatok meghatározása 

 Öt évre szóló önértékelési program elkészítése. 

 Éves önértékelési terv elkészítése. 

 A pedagógusok, vezetők, önértékelési tevékenységének segítése, rögzítés az 

informatikai rendszerben. 

 Az intézményvezető munkatervében meghatározott ellenőrzési területekhez az 

ellenőrzés szempontjainak kidolgozása. 

            Az eljárásrendek rögzítése, közreadása. 

 Az ellenőrzések megszervezése: időpontok, személyek kijelölése 

 A tapasztalatok rögzítése, összegzése. 

 Intézkedési tervek megfogalmazása. 

 Az előző nevelési év intézkedési terveiben meghatározott területek hiányosságainak 

pótlása, ellenőrzése minden tagóvodában 

 Az ellenőrzési dokumentáció egységes külalakjának leszabályozása. 

4. Az óvoda tanügy-igazgatási feladatai 

 

Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos feladataink 

A jogszabályváltozások, belső szabályozók nyomon követése folyamatos, hogy megfeleljünk 

a törvényi előírásoknak. 

Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzése óvoda 

Adatszolgáltatásra a nevelési év folyamán többször is sor került, amelynek eleget tettünk. Az 

éves statisztikai adatszolgáltatásnál még fokozottabban kell ügyelnünk a pontos adatokra. Az 

óvodai dokumentumokban, így a Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló, Fejlődési napló 

adatai pontosak. 

Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára 

Az újonnan érkező gyermekek részére az előírásoknak megfelelően az óvodatitkár oktatási 

azonosítószámot igényelt. 

A gyermekek oktatási azonosítószámát a felvételi és mulasztási naplóban minden 

óvodapedagógus felvezette. 
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A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok 

 Feladat Időpont Felelős 

1. Egyéni beszélgetés a valamely területen 

lemaradt, illetve részképesség 

gyengeséget mutató gyermekek szüleivel. 

Folyamatosan történt 

a nevelési évben a 

gyermekek fejlődése 

érdekében. 

fejlesztő-

pedagógus, 

gyógypedagógus 

óvodapedagógus 

2. A Szakértői Bizottság tájékoztatása a 

vizsgálatot igénylő gyermekekről. 

2018.  

március/felülvizsgálat 
intézményvezető 

3. A gyermekekről készült egyéni fejlődési 

naplók ellenőrzése, különös tekintettel a 

tanköteles gyermekekre 

 
tagóvoda vezető 

4. Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettség.  

Szülői értekezlet a nagycsoportos 

szülőknek, tanítónők meghívása 

2018. január  intézményvezető 

tagóvodavezetők 

5. Nyílt nap a nagycsoportokban, utána 

csoportonkénti közös beszélgetés a 

szülőkkel a látottakról. 

2018. március  
óvodapedagóguso

k 

6. Iskolalátogatás a nagycsoportos 

gyermekekkel. 

2018. március óvodapedagóguso

k 

7. A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett 

vizsgálati eredmények után a beiskolázási 

munka befejezése az óvodai 

szakvélemények kiadásával. 

2018.03. 

folyamatosan, az 

iskolák beiratkozási 

időpontjához 

igazodva 

intézményvezető, 

tagóvoda vezetők 

8. Az általános iskolába beiratkozott 

gyermekek jelentése a kormányhivatal 

felé 

2018.04. 
intézményvezető 

 

Tanköteles korú gyermekek iskolakezdési adatai 

    tanköteles iskolába megy óvodában marad iskolába megy % óvodában marad % 

Csokonai 

  0 0 0     

Nyuszi 8 2 6     

Mókus 16 16 0     

Összesen 24 18 6 75% 25% 

Újvárosi 

Pillangó 10 0 10     

Katica 5 4 1     

Fülesmackó 21 17 4     
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Összesen 36 21 15 58% 42% 

Kunszt 

  0 0 0     

Kékszilva 25 18 7     

Összesen 25 18 7 72% 28% 

Bem Apó 

Hangya 24 24 0     

Szivárvány 6 1 5     

Összesen 30 25 5 83% 17% 

Zöldfa 

Katica 4 0 4     

Pillangó 20 15 5     

Összesen 24 15 9 63% 38% 

Viola 
Cica 7 5 2     

Összesen 7 5 2 71% 29% 

Mindösszesen 146 102 44 70% 30% 

 

 

 

 

 

 

Új gyermekek felvételével kapcsolatos feladatok 

 

 Feladat Időpont Felelős 

 Nyíltnap a leendő óvodásoknak 2018.04. tagóvoda vezető 

1. Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői 

értekezleten. 
2018.04. intézményvezető 

2. Óvodai ismertető küldése a bölcsődének. 2018.04. óvodatitkár 

3. Látogatás a bölcsődében a leendő 

óvodásoknál. 
2018.04. A leendő kiscsoportos 

óvónők 

4. Tájékoztatás a beiratkozás rendjéről: 

szórólapok kihelyezése az óvoda körzetének 

lakóépületeiben és az óvoda bejáratán. 

április vége óvodatitkár 

5. Új gyermekek jelentkeztetése az óvodai 

jelentkezés eljárásrendjének megfelelően. 
május első hete intézményvezető 

6. Túljelentkezés esetén bizottság létrehozása, 

javaslattétel a gyermekek felvételére. 
május 4. hete intézményvezető 

7. Szülők tájékoztatása a felvételről, 

átirányításról, elutasításról. 
május 4. hete intézményvezető 

8. Felvételt nyert gyermekek szüleinek a 

felvételi határozatok kiadása 
június 1. hete intézményvezető 
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9. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR 

felé, oktatási azonosítószám igénylése 
június 2. hete intézményvezető 

 

A 2018. május 07-11. időszakban a 2018/2019. nevelésre történő óvodai beiratkozás 

megtörtént. Intézményünkbe 134 gyermeket írattak be. 

 

5. Az óvoda feladatellátásának terve 
 

Gyermeklétszám 2018.05.31. állapot szerint 

Tagóvoda 

Gyermeklétszám csoportbontásban   ingyenes 
tanköteles 

korú 

Csoport neve 
(fantázianév+korcsoport) 

Létszá
m 

Nem

zeti 

etnik
ai 

kiseb

bség 

HH 
HH
H 

SNI 
BT
MN 

ebéd előtt 

hazamenő 
gyermeke

k 

bejár
ó 

a b c d f 

iskolá

ba 
megy 

óvodába
n marad 

Székhely 

Pillangó (német nemzetiségi) 

középső-kis vegyes 
25 25           1 2 2   3 16     

Mókus nagy-kis vegyes 25       1     2 2 1   6 8 16   

Nyuszi nagy-középső vegyes 25   1     2   1 1     5 16 2 6 

Maci középső-kis vegyes 24       2     1   1   3 13     

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 99 25 1 0 3 2 0 5 5 4 0 17 53 18 6 

Újvárosi 

Fülesmackó nagycsoport 21 3 3 1 3 4     7 1   3 10     

Pillangó nagy-középső vegyes 25 1 2     2     7     2 10     

Katica nagy-középső-kis vegyes 22 1 3   5 1     7 1   4 13     

Nyuszi kiscsoport 24   2 1 1       2     3 11     

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 92 5 10 2 9 7 0 0 23 2 0 12 44 0 0 

Kunszt 

Kékszilva nagycsoport 25         3      1  1    5  10 18 7 

Zöldalma középső-kis vegyes 24       1        3  1    2  11     

Cseresznye kiscsoport 25           2    1 
 

   5  12      

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 74 0 0 0 1 3 2 0 5 2 0 12 33 18 7 

Bem Apó 

Hangya nagycsoport 24 2 2   5 6   1 3 3   1 17 24   

Szivárvány nagy-középső 
vegyes 

25 6 8 1 1 1     13 1   1 9 1 24 

Menőmanó kiscsoport 26 8 8 2   2   2 12     4 10   26 

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 75 16 18 3 6 9 0 3 28 4 0 6 36 25 50 

Zöldfa 

Pillangó nagycsoport 20 1 4   2 4                   

Katica középső csoport 21 5 3   4                     

Micimackó kiscsoport 24 3 4 1                       

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 65 9 11 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viola 

Cica nagy-középső-kis vegyes 25 16 12 1 2 3   3 18   1   5 7 5 

ebből 3 évesnél fiatalabb                               

Összesen 25 16 12 1 2 3 0 3 18 0 1 0 5 7 5 

INTÉZMÉN

Y ÖSSZESEN 430 71 52 7 27 28 2 11 79 12 1 47 171 68 68 
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A 2017-2018-es nevelési év során x számú gyermek ment el óvodáinkból, másik településre 

költöztek.  

 

SNI gyermekek gyógypedagógiai és mozgásterápiás ellátása a tagóvodákban 

 

  

Balatoniné 

Morvai Valéria 

Ács 

Tiborné 

Magyarné 

Szép Hajnalka 

András 

Istvánné 

Csokonai 3     

Újvárosi 9 1 1 3 

Kunszt 1    

Bem 

Apó 5 3  1 

Zöldfa 6 6  2 

Viola 2 1   

     

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését 4 szakemberrel valósítottuk meg. két fő 

külsős: Ács Tiborné és Magyarné Szép Hajnalka gyógypedagógust foglalkoztattunk. A 

logopédiai fejlesztéseket Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopédus, a 

mozgásfejlesztést pedig András Istvánné gyógytestnevelő látták el tagóvodáinkban. 

Logopédiai ellátásban részesült gyermekek létszáma:  

 Tagóvodában Szakszolgálat által 

Csokonai - 14 

Újvárosi 9 5 

Kunszt 2 9 

Bem Apó - 9 

Zöldfa 5 5 

Viola 1 1 

A tagóvodában ellátott BTMN fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma:  

Csokonai 2 Horváth Márta 

Újvárosi 9 Nagy Anett 

Kunszt 2 Balatoniné Morvai Valéria 

Bem Apó 9 Rakovics Brigitta Éva 

Zöldfa 3 Temesváriné Bánfalvi Tímea 

Bagóné Bagi Beáta 

Viola 3 Szabó Brigitta 

 

A BTMN- s naplók ellenőrzése 

 
A tavalyi évben kidolgozott  értékelési táblázat és a megfigyelési szempontok alapján lett 

értékelve. 

Az értékelési táblázatokról összegzéseként elmondható, hogy minden naplót a fejlesztő 

pedagógusok pontosan, szakszerűen vezettek. 
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Az alapvető dokumentumokat minden napló tartalmazza. A naplókban a foglalkoztatási 

formák főleg az egyéni és a mikrocsoportos fejlesztés! 

A fejlesztési tervek koherensek a szakértői véleményekben megfogalmazott fejlesztési 

területekkel! 

 A fejlesztési tervek  konkrétak és segítik a gyermekeknél az adott probléma kezelését!  

A fejlesztő pedagógusok a BTMN-s gyermekeket dokumentálják a mulasztási naplókban / 

/iktatószám, bizottság neve, felülvizsgálat ideje /! 

Pozitív változások a tavalyi évhez viszonyítva: minden napló tartalmazza a megnyitáshoz, 

lezáráshoz szükséges dátumokat, pecséteket,aláírásokat, valamint több gyermekrajzot, játékos 

feladatot. Minden fejlesztő pedagógus áttért az elektronikus naplóvezetésre, mely által a 

naplók esztétikusak, könnyen javíthatók, változtathatók, áttekinthetőbbek! 

A BTMN-s gyermekek létszáma a 2017/ 2018-as nevelési évben: 

Kunszt óvoda: 2 fő 

Újvárosi óvoda: 9 fő 

Zöldfa óvoda: 3 fő 

Bem Apó óvoda: 9 fő 

Viola óvoda: 3 fő 

Csokonai óvoda: 2 fő 

Összlétszám: 28 fő 

Az óvodákban a BTMN -s gyermekek mindegyike tanulási nehézséggel küzd, kiemelt 

figyelmet, különleges bánásmódot igényel! 

A leggyakoribb fejlesztési területek:  

- Nagymozgás fejlesztése, 

- Grafomotorika, vizuomotoros koordináció, finommotorika fejlesztése, 

- Figyelem intenzitásának, tartósságának, mélységének fejlesztése, 

- Feladattudat, feladattartás fejlesztése,  

- Beszédértés, feladatértés, 

- Vizuális, auditív emlékezet fejlesztése, 

- Gondolkodási műveletek fejlesztése, gyakoroltatása, 

- Matematikai képességek fejlesztése. 

 

Tehetségműhelybe járó gyermekek létszáma 

Csokonai - Anyanyelvi  24 Horváth Márta 

Újvárosi – Kézműves  21 Nagy Anett 

Korsós Andrea 

Kunszt - Környezeti 25 Sésztó Angéla 

Bem Apó - Mozgásos 24 András Istvánné 

Zöldfa - Környezeti 20 Kovácsné Páli Mária 

Bagóné Bagi Beáta 

 

 

Ssz. Az intézmény által elért eredmények alakulása… 
Adat 

fő % 

1. 

Beiskolázási adatok:     

Tanköteles korú gyermekek száma 146  

Iskolai tanulmányaikat elkezdők száma, aránya 102 70% 

Óvodában maradtak száma, aránya 44 30% 
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2. 

Neveltségi szintmérés intézményi átlag eredményei     

Normához szabályhoz, szokáshoz való viszony 

(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési 

normák)   66% 

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, 

gyermek-közösség kapcsolata)   73% 

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező 

jellegű, közösségért végzett)   65% 

3. 

Iskolák elégedettségi mutatói    

Beszédkészség   81% 

Nagymozgás (testnevelés, sport)   82% 

Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)   79% 

Problémák felismerése és megoldása   74% 

Matematikai készségek   81% 

Játéktevékenység   84% 

Környezet megismerése   86% 

4. 

Település szintű "versenyeken" részt vett gyermekek 

száma   

 Sportverseny 35 

 Rajzverseny/pályázat 102 

 Egyéb verseny 60 

 Település határain túl "versenyeken" részt vett 

gyermekek száma  

 Sportverseny 5 

 Rajzverseny/pályázat - 

 Egyéb verseny 29 

 
5. Óvodai tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett 

gyermekek száma 114 27% 

6. 

Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett 

gyermekek száma  

Vízhez szoktató úszás 43 

 Sakk 9 

 Gyermektánc 23 

 Ovi-foci 75 

 Balett 10 

 Egyéb 42 

 

7. 

Felzárkóztató foglalkozáson részt vett gyermekek 

száma  

 Logopédiai fejlesztés 57 

 Gyógytestnevelés 15 

 Fejlesztő pedagógia 35 

 Gyógypedagógiai fejlesztés 17 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése/fejlesztése 27 

 Ssz. Az intézmény által elért eredmények alakulása… Adat(430) 
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fő % 

8. 

Speciális fejlesztésben részt vett gyermekek 

száma/aránya     

Nemzetiségi nevelés 72 17% 

Zöld óvodai program 430 100% 

Madárbarát óvodai projekt - - 

Dohányzást megelőző óvodai projekt 51 12% 

Szív kincsesláda projekt 118 28% 

Mozgáskotta - - 

Lábtorna - - 

9. 

Gyermekrendezvények és programok száma fő alkalom 

Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások - 11 

Könyvtári foglalkozás - 3 

Színházlátogatások, műsoros rendezvények 83 2 

Élményszerző kirándulások 321 9 

Zenei Évszaknyitó 118 4 

10. 

Szülők részvételével lebonyolított rendezvények és 

programok száma   

Hagyományápoló ünnepek és rendezvények 3-12 alkalom 

Kulturális (színház és múzeumlátogatás, stb.) 1-16 alkalom 

Élményszerző kirándulások 2 alkalom 

11. 

Fluktuáció fő   

Más tagóvodába átvitt gyermekek száma 2  

Más óvodába átvitt gyermekek száma 10  

Más tagóvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma 2  

Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma  17  

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok 
 

A tagóvodák védőnőinek neveit és elérhetőségét az intézményekben a faliújságokon tesszük 

közzé. A gyermekek 5 éves és 6 éves vizsgálatát a saját háziorvosaik végzik. 

Szűrővizsgálatokon részt vett gyermekek létszáma: 

- Ortopéd vizsgálat   109 fő  

- Óvodai fogorvos   352 fő 

 

Szakmai bemutatók 

Szakmai bemutatók a tagóvodákban 

Bemutató 

óvodapedagógus 

Tagóvoda/csoport Téma Időpont 

 

Győri Annamária 

Csokonai Székhely Óvoda 

Nyuszi csoport 

Tehetséggondozás 

anyanyelvi játékokkal 
2018.05.15. 

Rakovics Brigitta 
Bem Apó Utcai Tagóvoda 

Szivárvány csoport 

Az egyéni bánásmód 

és a 

hátránycsökkentés 

2018.03.08. 
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speciális módszertana 

az óvodában, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

EFOP-3.1.1-14-2015-

00001Kisgyermekkori 

nevelés támogatása 

Bagóné Bagi Beáta 
Zöldfa Utcai Tagóvoda Katica 

csoport 
Mozgás 2018. 01.16. 

Szabóné Juhász 

Ildikó 

Viola Utcai Tagóvoda Cica csoport 
 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek -szabad 

játék 

2018.03.26. 

 

Humánerőforrás 

Humánerőforrás a 2017/2018-es nevelési évben: 

 

Személyi 

feltételek 
Óvoda-

pedagógus 

Pedagógiai 

asszisztens 
Dajka 

Óvoda-

titkár 

Adminiszt

rátor 

Fűtő, 

karban-

tartó 

Összesen 

Kalocsa 37 4 20 1 2 2 67 

Kiegészítés: a kalocsai óvodáknál plusz 1 fő gyógypedagógus, logopédus lát el fejlesztési 

feladatokat. 

 

Személyi változások a 2017/2018-as nevelési évben: 

Új kollégák: 

Kiss-Ilka István 2017.09.01. – karbantartó 

Kovács Szabina 2017.09.20. – dajka, Újvárosi 

Vénné Kákonyi Mónika 2017.09.01. – dajka, Kunszt 

Iván Tibor Imréné 2017.09.01. – dajka, Zöldfa 

Szabó Brigitta 2017.08.28. – óvodapedagógus, Viola 

Vénné Vörös Marietta 2018.08.01. – óvodapedagógus, Kunszt 

Hőss Gizella 2018.07.02. – óvodapedagógus, Zöldfa 

Távozó kollégák: 

Péteri Tímea 2017.10.17. – pedagógiai asszisztens, Újvárosi 

Személyi változások, melyek a 2016/2017 nevelési évet érintették: 

Új kollégák: 

Modok Zsanett 2017.08.21. – óvodapedagógus, székhely 

Távozó kollégák: 

Petrovicsné Katus Gabriella 2017.08.27. - óvodapedagógus, székhely 
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Minősítési eljárás során minősítő vizsgát tett, így PED I. fokozatot elért (2017.11.09):  

Márin Diána  

 

 

Az idei nevelési évben (2017.09.01-től 2018.08.31-ig) nyugdíjba vonuló kollégák: 

 

- Rauschné Zách Magdolna óvodapedagógus 

- Horváth Tiborné dajka  

- Horváth Tibor Attiláné dajka  

 

 

 

 

Jubileumi jutalomban részesülő kollégák: 

 

25 éves jubileumi jutalom: 

- Iván Tibor Imréné dajka a Zöldfa Utcai Tagóvodából 

30 éves jubileumi jutalomban részesülő kollégák: 

- Városi Antalné dajka a Zöldfa Utcai Tagóvodából 

- Polyákné Szirtes Mónika óvodapedagógus a Zöldfa Utcai Tagóvodából 

- Bagóné Bagi Beáta Mária óvodapedagógus a Zöldfa Utcai Tagóvodából 

40 éves jubileumi jutalomban részesülő kollégák: 

- Benke Mónika Veronika óvodapedagógus a Kunszt Utcai Tagóvodából 

- Horváth Tiborné dajka a Zöldfa Utcai Tagóvodából 

- Horváth Tibor Attiláné dajka az Újvárosi Tagóvodából 

 

A pedagógus napon elismerésben részesültek: 

 

Szolgálati emlékérmet kapott: 

Benke Mónika 

Dr. Bóta Zoltán Jánosné 

 

Benke Mónika Veronika – Kunszt József díj 

Az Év óvodapedagógusa díjban részesültek: 

András Istvánné 

Dr. Bóta Zoltán Jánosné 

Győri Annamária 

Szarvas Ildikó 

Szabóné Juhász Ildikó 

Törökné Romsics Anita 

 

A nevelési év folyamán gyakornok fogadása, neve, gyakorlati órák száma, oktatási intézmény 

neve, mentor óvodapedagógus: 

Székhely: 
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Hallgató neve: Tóth Fanni  

Oktatási Intézmény neve: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar  

Mentor óvodapedagógus: Szundi Judit 

Gyakorlati órák száma: Nyolc hét 

Hallgató neve: Nagy Flóra 

Oktatási Intézmény neve: Eötvös József Tanítóképző Főiskola - Baja 

Mentor Óvodapedagógus: Rózsa Ferencné 

Gyakorlati órák száma: 18 óra 

Újvárosi Tagóvoda: 

Hallgató neve: Vargyas Erika 

Oktatási Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport 

Mentor óvodapedagógus: Vén Attiláné 

Gyakorlati órák száma: Nyolc hét 

 

Hallgató neve: Szakács Erzsébet 

Oktatási Intézmény neve: Kaposvári Egyetem 

Mentor pedagógus: Balatoniné Morvai Valéria 

Gyakorlat ideje: 2017.szeptember 11. – december 09. 

 

 

A tagóvodákban a nevelési év folyamán fogadott kötelező közösségi szolgálatra jelentkező 

középiskolások létszáma: 

Zöldfa: 3 fő (Kossuth Zsuzsanna középiskola, Dózsa Szakiskola) 

Újvárosi: 5 fő (Kossuth Zsuzsanna középiskola, Dózsa Szakiskola) 

Csokonai: 6 fő (MNÁMK Gimnázium, Patrona Katolikus Isk. Budapest, Szent István 

Gimnázium) 

 

- Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok (óvónők, adminisztrátorok, dajkák, 

gondozónők, egyéb dolgozók évente) folyamatosan történnek. 

- Tüdőszűrő évente a foglalkozás egészségügyi vizsgálattal egy időben folyamatosan 

történnek. 

- Munka és balesetvédelmi oktatás 2017.12.22-én, nevelés nélküli munkanap keretében 

az intézmény teljes alkalmazotti köre részvételével megtörtént. 

Továbbképzések 

 

 

Továbbképzés neve Résztvevő neve Időpont Óraszám 

Családpedagógia 6 év alatti 

gyermekkel foglalkozó 

szakembereknek 

Horváth Márta 

Kovácsné Páli Mária 

Botos Emma 

Gadaneczné Kozma 

Christa 

Nagy Anett 

2018.03.22-23-

26. 

 

2018.02.26.-

03.05. 

30 

„Őszi tehetséggondozó konf.” Szundi Judit 

Bagóné Bagi Beáta 

2017.11.25. 5 

Az egyéni bánásmód és a Győri Annamária 2018.03.7-8-9. 30 
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hátránycsökkentés speciális 

módszertan az óvodában és a 

fejlődés beépítése a pedagógiai 

programba 

Törökné Romsics Anita 

Német Nemzetiségi nevelés az 

óvodában 

Márin Diána 2018.06.19.  

A mozgás kiemelt szerepe a gyermek 

fejlődésében, az óvodai 

hátránycsökkentésben, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 

Bagóné Bagi Beáta 2018.03.27-29-ig 30 

Az óvodai iskolai szociális 

segítő tevékenység 

bevezetésével kapcsolatos 

tájékoztató 

Rátkainé Major Erzsébet 2018.06.06.  

Művészeti nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 

Sésztó Angéla 

Gausz Jánosné 

Korsós Andrea 

2018.02. 30 

„Én is segítségre szorulok!” XX. 
Országos óvodai Szakmai  

András Istvánné 2017.10.05. 7 

Országos Tehetségnap András Istvánné 

Korsós Andrea 

Bagóné Bagi Beáta 

Szundi Judit 

2017.10.12.  

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
„Társadalmi felzárkózási és 
integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása – 
Esélyteremtő 
intézményfejlesztés” nyitó 
konferencia 

Rakovics Brigitta 2017.09.27.  

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
Óvodai esélyteremtő 
intézményfejlesztési program és 
eszközrendszer 

Tóth Erika 

Gausz Jánosné 

2017.10.26-28. 30 

A tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás lehetőségei 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 

Tóth Erika 

Korsós Andrea 

2018.02.14-16. 30 

A köznevelési törvény 

2017/2018. Tanévet 

meghatározó módosításai 

Rakovics Brigitta 2018.01.11. 6 

A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztése beépítése a 

pedagógiai programba 

Rakovics Brigitta 2018.01.17-19. 30 
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Kisgyermeknevelés a XXI. 

században 

Rakovics Brigitta 

Szundi Judit 

2018.04.06. 10 

Egészséges életmódra nevelés a 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodákban 

Szabó Brigitta 2017.11.22-24. 30 

A megkésett beszédfejlődés és a 

fejlődéses dysphasia terápiája 

Meixner-módszer szerint 

Balatoniné Morvai Valéria 2017.12. – 

2018.04. 

66 

ÁBPE II.továbbképzés  Katus Györgyné 2018.06.18.  

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című projekt záró 

konferencia keretében, Budapesten tartott beszámolót Rakovics Brigitta, mint a projekt 

képzésében résztvevő hallgató. A minisztérium képviselői, illetve a projektet megalkotó és a 

benne dolgozó szakemberek előtt, mondta el a képzéssel kapcsolatos élményeit. 

Rakovics Brigitta a Kisgyermekkori nevelés támogatása képzés keretében vállalt bemutatót, 

mely az egyéni bánásmód című képzéshez adott gyakorlati bemutatót. 
 

Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program keretében 

a Bem Apó Utcai óvodánkból 2 óvodapedagógus részt vesz a felkészítésen. Ennek a 

programnak a keretében a „Roma kulturális nevelés Kalocsán” című jó gyakorlatunkról 

készült film tananyagként került bemutatásra. 

Felelősök rendszere 

  Ellátandó feladat Megbízott neve Beszámolás ideje 

 „Mozdulj rá” 

munkaközösség  
Bagóné Bagi Beáta 

Botos Emma 

Gubány Anita 

Törökné Romsics Anita 

Szabó Brigitta 

Istelláné Ujházi Boglárka 

Farkasné Huszár Alexandra 

Tuchardt Nelli 

dr. Nyámádiné Pásztor Mária 

félévente 

 Belső gondozói 

munkacsoport 
Rózsa Ferencné 

Hajdúné Kiss Anikó 

Gadaneczné Kozma Christa 

Kovácsné Glonczlik Edit 

Temesváriné Bánfalvi Tímea 

Szabóné Juhász Ildikó 

Lovász Csabáné 

félévente 

 Belső Ellenőrzési 

munkacsoport 
Szundi Judit 

dr. Nyámádiné Pásztor Mária 

Simon Sándor Róbertné 

Gausz Jánosné 

Rakovics Brigitta Éva 

Deák Tamásné 

Vén Attiláné 

Benke Mónika 

Sésztó Angéla 

Rátkainé Major Erzsébet 

félévente 
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Kovácsné Páli Mária 

Szabóné Juhász Ildikó 

Lovász Csabáné 

 "Óvoda-iskola 

átmenet"  

munkacsoport 

Modok Zsanett 

Gadaneczné Kozma Christa 

Tóth Erika 

Hajdúné Kiss Anikó 

Nagy Anett 

Mátrai Éva 

Polyákné Szirtes Mónika 

félévente 

 Vezetői Tanács - 

Vezetői 

munkacsoport 

Szundi Judit 

Rakovics Brigitta 

Deák Tamásné 

Benke Mónika 

Rátkainé Major Erzsébet 

Szabóné Juhász Ildikó 

Lovász Csabáné 

félévente 

 Gyermekvédelmi felelős Rózsa Ferencné 

Hajdúné Kiss Anikó 

Sésztó Angéla 

Gadaneczné Kozma Christa 

Temesváriné Bánfalvi Tímea 

Szabóné Juhász Ildikó 

félévente 

 Tűzvédelmi felelős Rózsa Ferencé 

Gadaneczné Kozma Christa 

Szarvas Ildikó 

Kovácsné Glonczlik Edit 

Bagóné Bagi Beáta 

Szabóné Juhász Ildikó 

évente 

 Munka- és 

balesetvédelmi 

felelős 

Rózsa Ferencné 

Gadaneczné Kozma Christa 

Szarvas Ildikó 

Kovácsné Glonczlik Edit 

Bagóné Bagi Beáta 

Szabóné Juhász Ildikó 

évente 

 Egészségügyi felelős Szundi Judit 

Rakovics Brigitta 

Deák Tamásné 

Botos Emma 

Polyákné Szirtes Mónika 

Süvöltős Éva 

évente 

 Könyvtáros Simon Sándor Róbertné 

Gubány Anita 

Mátrai Éva 

Szarvas Ildikó 

Polyákné Szirtes Mónika 

Szabó Brigitta 

évente 

 Továbbképzési 

felelős 
Szundi Judit 

Rakovics Brigitta 

Deák Tamásné 

félévente 
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Benke Mónika 

Rátkaié Major Erzsébet 

Szabóné Juhász Ildikó 

 Szertár felelős Győri Annamária 

András Istvánné 

Szarvas Ildikó 

Mátrai Éva 

Polyákné Szirtes Mónika 

Szabó Brigitta 

félévente 

 Alapítványi 

tájékoztató 
Horváth Márta 

Szarvas Ildikó 

Dr.Bóta Zoltán Jánosné 

Gubány Anita 

Kovácsné Páli Mária 

Temesváriné Bánfalvi Tímea 

Szabó Brigitta 

félévente 

 Faliújság és 

dekoráció 
Győri Annamária 

Gausz Jánosné 

Vén Attiláné 

Korsós Andrea 

Botos Emma 

Mátrai Éva 

Kovácsné Páli Mária  

Törökné Romsics Anita 

Szabó Brigitta 

havonta illetve 

aktualitásnak 

megfelelően 

 Pályázati figyelő dr. Nyámádiné Pásztor Mária 

Rakovics Brigitta 

Tóth Györgyné 

Hajdúné Kiss Anikó 

Benke Mónika 

Kovácsné Páli Mária  

Szabóné Juhász Ildikó 

havonta - folyamatosan 

 Óvoda újság Rózsa Ferencné 

Tóth Erika 

Istelláné Ujházi Boglárka 

Sésztó Angéla 

Botos Emma 

Kovácsné Páli Mária 

Szabó Brigitta 

félévente 

 Ételminta felelős Széles Tünde 

Korsósné Daróci Tímea 

Vénné Kákonyi Mónika 

Kovács Szabina 

Süvöltős Éva 

Kovács Jánosné 

naponta 

 Konyhás dajka Széles Tünde 

Korsósné Daróci Tímea 

Vénné Kákonyi Mónika 

Kovács Szabina 

Kovács Jánosné 

naponta 
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Szilágyi Erzsébet Katalin 

 Informatika felelős, 

Eseményterv felelős 
Márin Diána 

Simon Sándor Róbertné 

Gausz Jánosné 

Nagy Anett 

Vén Attiláné 

Benke Mónika 

Rátkainé Major Erzsébet 

Szabóné Juhász Ildikó 

naponta 

 TEVADMIN 

jelentés 
Bodáné Rákóczi Zsuzsanna  

 HACCP Szundi Judit 

Széles Tünde 

Bagi Zoltánné 

Benke Mónika 

Rakovics Brigitta 

Mercs Györgyné 

Szabóné Juhász Ildikó 

Süvöltős Éva 

 

 

2018. januárjától folyamatosan ellenőrzik a NÉBIH szakemberei óvodáink tálalókonyháit. A 

feltárt hiányosságokat folyamatosan korrigáljuk, illetve intézkedési terveket készítünk ezek 

megszüntetésére. Némely hiányosság csak az emberi nem odafigyelés, nem szakszerű 

munkavégzésből ered. A működési engedélyek kiadásához a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalától, Lakatos Tamás élelmiszer-biztonsági felügyelő 

irányításával a tálalókonyhákban elvégeztük a szükséges munkálatokat. Dr. Kovácsffy Csaba 

szakállatorvos, szaktanácsadó elkészítette a HACCP kézikönyvet a dolgozók a Kézikönyv 

tartalmát megismerték és vizsgatesztet töltöttek ki. 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elvégezte a tagóvodákban a 

tűzvédelmi ellenőrzéseket. A hiányosságok főként a szabályzat tartalmi elemeit érintették, 

melyek javításra és kiegészítésre kerültek. 

Programok, Ünnepek 

 Időpont Rendezvény Felelős 

1. szeptember „Te is lehetnél” fesztivál 

Autómentes nap 

Paprikás Hétpróba 

Sport nap 

Benedek Elek Mesenap 

Zenei Évszaknyitó – ŐSZ 

Madarász ovi nagyoknak 

Minden 

óvodapedagógus 

2 október Őszi játszóház 

Idősek Világnapja 

Állatok Világnapja 

Paprika szedés 

Ügyes kezek-tehetségműhely 

Minden 

Óvodapedagógus 

3. november Márton nap 

Múzeum 

Nyugdíjasok köszöntése 

Minden 

Óvodapedagógus 
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Magyar Nyelv napja 

Alapítványi Bál 

Visky Károly Múzeum  

Színházlátogatás 

Őszi játszóház 

Minden dolgozó 

4. december Mikulás 

Zenei Évszaknyitó – TÉL 

Visky Károly Múzeum  

Karácsonyi Forgatag 

Adventi játszóház 

Karácsonyi műsor 

Mézeskalács sütés 

Minden 

óvodapedagógus 

5. január Vízkereszt 

Színházlátogatás 

Visky Károly Múzeum 

Óvodapedagógusok 

6. február Farsang 

Múzeum 

Kiszebáb 

„Szeresd, óvd, védd!” Környezeti 

vetélkedő 

Minden 

óvodapedagógus 

7. március Színházlátogatás 

Víz világnapja 

Mesetúra 

Március 15. 

Múzeum 

Zenei év szaknyitó 

Tavaszi játszóház  

Területi mesenap 

Minden 

óvodapedagógus 

8. április Tehetségnap 

Egészséghét 

Nyílt napok a leendő kiscsoportosoknak 

Egészséghét 

Gyermekdal napja 

A Föld Napja 

Nemzetiségi nap 

Bölcsődék Napja (bölcsőde) 

Minden 

óvodapedagógus 

9. május Jótékonysági műsor 

Anyák napja  

Madarak és Fák napja 

Gyermeknap 

Évzáró 

Ovis fesztivál-Hunyadi pálya 

Minden 

óvodapedagógus 

10. Június Könyvhét a Sétáló utcában 

Városi pedagógus nap 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Versmondó verseny 

Minden 

óvodapedagógus 

 



ÉVÉRTÉKELŐ 2017-2018. nevelési év 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  44 
 

 

Kirándulások 
 

ÓVODA CSOPORT CÉL 

Kunszt Kékszilva Szeged 

Bem Apó Hangya Baráka 

Kunszt Kékszilva Baráka 

Újvárosi Fülesmackó Gemenci Erdő 

Zöldfa Teljes óvoda Meszes 

Újvárosi Teljes óvoda Szelíd 

Csokonai Pillangó, Maci Szelíd 

Csokonai Nyuszi Meszes 

Bem Apó Hangya Kaposvár 

 

Az óvoda újság - Csicsergő 

A nevelési év folyamán kiadott példányok száma: 2 Ősz/Tavasz 

Tartalma: 

- Szülői oldal/nevelési tanácsok/- Nem szeret rajzolni a gyermek?- Hogyan neveljük 

olvasóvá gyermekeinket? 

- Hírek az óvodából - beszámoló az óvodák programjairól 

- Gyermekeknek szóló oldalak: matematikai és környezeti feladatok, színezők, találós 

kérdések, versek 

- Alapítványi hírek: rendezvények meghívói, felajánlások összegei 

6. Karbantartások, felújítások 

Csokonai 

Belső udvarok térkövezése 

Egy mosdó teljes felújítása, öltöző, folyosó, hosszú folyosó burkolása 

Kiskanalak, üvegpoharak vásárlása 

Fényképezőgép, laptop, szakkönyvek 

Udvari játékok karbantartása, festése 

Fejlesztő játékok vásárlása a csoportoknak 

Irodaszerek vásárlása 

Tálaló konyhában kézmosó felszerelése 

Nagyméretű, zárható dobozok vásárlása 

Mosdók, csapok folyamatos javítása, karbantartása 

Mosógép javítása 

Székpárnák, függönyök, tornakendők 

 

Újvárosi 

rovar és rágcsáló irtás ütemezése  
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beszerzések,bevételek, adományok:Az alapítványi bál bevételéből csoportonként húszezer 

forint karácsonyi játékokra,gyermeknapi partik bevételéből  szőnyeg a Pillangó csoportban, 

udvari játék eszközök vásárlása 

Árnyékoló vásárlása a homokozó fölé 

Víztisztító berendezés  

Az udvari játékok karbantartása 

A villanykályhák karbantartása. 

homokozóba homok frissítése 

 

Kunszt 

Kazáncsere 

Udvari játék - SZMK 

 

Bem Apó 

Az Önkormányzati nyertes pályázatból fűtés korszerűsítése és nyílászárók cseréje, festés 

Vizesblokkok felújítása 

Folyosó részleges burkolása 

60 db bögre 

80 db gyermektörölköző 

3 db felnőtt törölköző 

Ruhaszárító 

Vasalódeszka 

3 db gyermektörölköző- és fogmosó pohártartó 

Függönykarnisok 

Ebédlőbe, csoportszobába függönyök 

Vizesblokkokba tükrök 

Homokozóba homok feltöltés 

Udvari beálló elbontása 

 

Nyárra tervezett karbantartás, beruházás: 

Étkező asztalokra terítő vásárlása 

Függönykarnis vásárlása fejlesztő szoba, öltözők 

Függönyök vásárlása fejlesztő szoba, öltözők 

Gyermektörölközők vásárlása 

 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként 

meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az 

eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. 

 

A pályázati korszerűsítés mellett az intézmény a kapcsolódó felújításokra, beszerzésekre 

fordított összeg tételes bontásban: 

 

1. Flaisz takarófólia SZA02495/2017 2017.07.28 7937 2143 10080 

2. Szig-Víz-Ker vízszerelékek 2017/2404 2017.10.26 28739 7761 36500 

3. Első Dunakavics polikarbonát 2017/EDÉ940 2017.10.24 26568 7173 33741 

4. Flaisz ragasztó SZA04344/2017 2017.12.12 2441 659 3100 

5. Flaisz festék, egyéb gipszkartonhoz SZA04305/2017 2017.12.08 29425 7945 37370 



ÉVÉRTÉKELŐ 2017-2018. nevelési év 
 

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje  46 
 

6. Diego laminált lap H021_1Sz003225 2017.12.02 48596 13121 61717 

7. Csempe diszkont csempe HS4SA0228766 2017.12.15 120937 32653 153590 

8. Csempe Diszkont csempe HS4SA0228874 2017.11.21 275297 74330 349627 

9. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2629 2017.11.25 76181 20567 96748 

10. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2654 2017.11.29 70882 19138 90020 

11. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2709 2017.12.05 58652 15838 74490 

12. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2686 2017.12.01 78115 21090 99205 

13. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2695 2017.12.02 56655 15300 71955 

14. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2668 2017.11.30 58748 15862 74610 

15. Szig-Víz-Ker vízszerelés 2017/2937 2017.12.26 73286 19784 93070 

16. Szabadi Károly ajtó szerelés     60000 0 60000 

17. Csekei Károly bojler szerelés HS4EA1704559 2017.12.15 15000 0 15000 

18. Első Dunakavics gipszkartonozás 2017/EDÉ9010 2017.12.09 62392 16848 79240 

19. Tuti-festék takarófólia 2017/TF1041 2017.07.28 2283 617 2900 

20. Romesz felújítás HS4SA1148434 2017.11.26 307258 82960 390218 

21. Gausz felújítás AM8SB 2 913461 2017.12.12 258950 0 258950 

22. Romesz felújítás HS4SA1148433 2017.11.26 406924 109869 516793 

     
2125266 483658 2608924 

 

 

Zöldfa 

A használhatatlanná vált eszközök pótlása folyamatosan történik. 

- Két csoportnak a nyár folyamán új szőnyeget vásároltunk 

- Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása a Katica csoportnak 

- Tálaló edények, konyhai eszközök vásárlása 

- Tálaló konyha berendezésének szabványossá tétele 

- Zárt udvarok betonfelületének térkövezése   

- Kreszpálya térkövezése 

- Szemetes kosár és kerékpártároló térkövezése megtörtént 

- Ivókút beépítése 

- Műfüves focipálya  

- Sportszerek, tornaszerek vásárlása 

- Fejlesztő szoba felszerelésének újítása megtörtént 

 

Viola 

 

 

 

Dologi kiadások előirányzatának felhasználása 2018. I. félév:  
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2017. november hónapban béren kívüli juttatásként 60 fő részesült pénzbeli juttatásban 

bruttó: 3.250.000 Ft összegben. 

 

7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése 

 Pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai. 

Az ellenőrzésre jogosultak az intézményvezető az általános helyettesek a tagóvoda vezetők és 

a munkaközösség vezetők. 

Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki? 

Felvételi és mulasztási 

napló dokumentum 

elemzés 

 

minden csoportban 2017-18 

szeptember 

december, 

február, május 

tagóvodavezető 

A beszoktatás folyamata, 

szokásrendszer alakítása. 

Csoportnapló. 

megfigyelés,  

dokumentumelemzés 

 

kiscsoportban 

 

2017.  

október 

tagóvodavezető, 

bölcsőde szakmai 

vezető 

  Iroda Csokonai Újvárosi Kunszt 
Bem 
apó Zöldfa Viola Óvoda Bölcsőde Intézmény keret maradvány 

K311 163092 39674 23692 7990 11655 23002 11130 280235 51520 331755 858000 526245 

K312 57450 131491 201756 131833 237874 114477 81213 956094 486202 1442296 2798000 1355704 

K321 15000             15000   15000 175000 160000 

K322 55386 1733 2918 1212 745 6824 1080 69898 3435 73333 417000 343667 

K334 0 1733 2918 0 0 0 0 4651 0 4651 173000 168349 

K336 518814 0 0 0 0 0 0 518814 120000 638814 1028000 389186 

K337 562565 23300 437117 0 183690 0 0 1206672 30629 1237301 3389000 2151699 

K341 72659 0 0 0 24564 0 0 97223 12160 109383 8000 -101383 

                      8846000 4993467 

K351 146306 46032 177759 35922 97683 33976 22219 559897 139255 699152 1339000 639848 

K63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197000 197000 

K64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197000 197000 

K67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106000 106000 

K355 0             0   0 16000 16000 

ÖSSZ 1591272 243963 846160 176957 556211 178279 115642 3708484 843201 4551685 

10701000 6149315 

             

             

             Negyedéves keret: 2675250     
       

    
maradvány túllépés 

       I. negyedév 2609966 65284   
       II. negyedév 1876435 798815   
       III. negyedév       
       IV. negyedév       
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Csoportnapló 

nevelési tervek, 

projekttervezés 

megvalósítása 

dokumentum  

elemzés 

 

minden csoport 2017. 

november, 

2017. május 

tagóvodavezető, 

bölcsőde szakmai 

vezető 

 

 

A szülőkkel való 

kapcsolattartás: 

játszóházak, közös 

programok, 

elégedettségmérés. 

megfigyelés,  

fényképek 

megbeszélés  

 minden csoportban a közös 

programok 

után évente 1x 

tagóvodavezető, 

bölcsőde szakmai 

vezető 

Iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség 

ellenőrzése, értékelése 

dokumentumelemzés 

(egyéni 

fejlettségmérő lapok, 

DIFER), 

megfigyelés, 

elemzés, értékelés 

nagycsoportban 2017. 

szeptember 

2017. január 

eleje 

tagóvodavezető és 

munkaközösség 

vezető (BGR) 

Szabadjáték 

megfigyelése 

megbeszélés,  

dokumentumelemzés, 

megfigyelés 

minden csoportban 2018. január, 

február, 

március  

intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető, bölcsőde 

szakmai vezető 

Fejlődési naplók 

vezetése, szülői 

tájékoztatók vezetése 

dokumentumelemzés  
 

minden csoportban 

2018. január-

február április-

május 

BGR csoportvezető 

vagy megbízottja, 

tagóvodavezető 

bölcsőde szakmai 

vezető 

Verselés, mesélés csoportlátogatás 

dokumentumelemzés, 

megbeszélés  

minden csoportban 2018. február intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető, bölcsőde 

szakmai vezetője 

Baleset megelőzés 

tervezése, 

dokumentálása 

önértékelés, éves 

tervek  

csoportonként 

óvodai szinten 

2018.   

május 

 

intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető,  

 

A nevelési év értékelése dokumentumelemzés, 

az éves intézményi 

munkatervben 

kitűzött célok, 

feladatok és a 

beszámolók 

figyelembevételével 

az eredmények és 

hiányosságok 

megállapítása. 

tagóvodavezetők év 

végi értékelése 

2018. június  

 

 

 

intézményvezető, 

tagóvodavezető, 

munkaközösség 

vezető, bölcsőde 

szakmai vezető 

 

 

 

 Mit? Mikor? Felelős 

1. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

státuszát igazoló jegyzői határozatok, valamint szülői nyilatkozatok 

megléte és érvényessége. 

2017. 

szeptember első 

hete 

tagóvodavezetők 

2. Iratkezelés, iktatás pontossága. 2017. november tagóvodavezetők 

3. Térítési díjak beszedése, lemondott napok jóváírása. 2018. január, 

február, március, 

április 

telephely 

vezető,  
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Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés 
 

 Mit? Mikor? Felelős 

1. Leltár az önkormányzat leltározási szabályzata 

alapján 

2017. december 3. hete 

2018.január 

tagóvodavezetők 

intézményvezető 

2. Energiafelhasználás 2018. január tagóvodavezető,  

 

8. A nyári életre való felkészülés 

A kiscsoportos csoportnaplóba megterveztük a nyári életet. gyermekeinknek biztosítjuk, hogy 

minél több időt tölthessenek a szabadban. Játékok, programok szervezésével színesítjük, 

gazdagítjuk a nyári életet. Balesetmentes nyári életre felkészítjük gyermekeinket. 

A szabadságos tervek elkészültek a dolgozók igényeinek figyelembe vételével. A nyári 

csoport elosztásokat megszervezték a tagóvodavezetők és minden esetben biztosították az 

óvónői jelenlétet. Megszervezték a nyári nagytakarítás ütemezését. A rovarirtás időpontját az 

intézményvezetővel egyeztették. 

A nyári balesetek megelőzése érdekében felelevenítettük a balesetvédelmi szabályokat. 

A lezárás idejére szükséges esetben gondoskodtak a gyermekek elhelyezéséről másik 

óvodában a szülő kérésének megfelelően. 

 

Kalocsa, 2018.06.27. 

       ……………………………………….. 

             Katus Györgyné 

             intézményvezető 

Szülői Szervezet véleményezte 2018.06.27-én. 

……………………………………………….. 

Szülői Szervezet képviselője 

A nevelőtestület a 280/O/2018. iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak szerint 2018. 06. 27. 

napján elfogadta. 

………………………………………………. 

nevelőtestület képviselője 

 


