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Óvodavezetői munkaterv alapján készített beszámoló
2019/2020 nevelési év
Beszámolómat a korábbi óvodavezető, H.E.L. munkaterve alapján készítem.

Célom az óvoda értékeinek megőrzése, a bevált hagyományok megtartása, új
tartalmakkal történő kiegészítése, a Pedagógiai Program alapján.
A Pedagógiai Programból adódó feladatok:
Az előző munkatervben megfogalmazott feladatok egy része továbbra is jelen van, újra
előtérbe került, illetve mélységében kibontandó.
Feladataim:
„A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július
26-án, szeptember 1-jén, illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba.”
Ehhez kapcsolódó tájékoztatás megadása az óvodapedagógusoknak.

Eredmények:
A törvényi változásokat együtt értelmeztük, majd az egész nevelőtestület bevonásával
beépítettük azokat az óvodai dokumentumokba. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal
szorosan együttműködve, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva segítettük a szülőket
eligazodni a tankötelessé válás folyamatában. Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket a
jogaikról, kötelességeikről, lehetőségeikről a további egy év óvodai nevelésben való
részvétel tekintetében.

Olyan szakmai műhelyfoglalkozások tartása a belső munkatársaknak, ahol együtt
értelmezzük az óvoda dokumentumait, megvitatjuk az időszerűségét, rálátunk egymás
véleményére.
Olyan fogalmak tisztázása, amelyek a mindennapi pedagógus etika körében
meghatározzák egy közösség értékrendjét.
Közös etikai kódex megalkotása.
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A tapasztalt kollégák partneri hozzáértésére és részfeladatok elvégzésére történő
felkérése.
Belső szakmai innováció ösztönzése.
Célom:
Az érzelmi intelligencia összetevőinek azonosítása a közösségen belül, elemeinek
beépítése a mindennapi gyakorlatba.
A népmese, mint a kultúra része méltó helyet kapjon az intézmény hatósugarában.
Eredmények:
A Magyar Népmese napját beépítettük az éves óvodai tervezésbe. Az óvodapedagógusok egy
egyhetes projekt keretében, élőszavas mesemondással fűszerezve emlékeznek meg a
gyermekekkel erről a jeles napról.
Óvodai rendezvényeinken már hagyománnyá vált, hogy a kézműveskedés mellett a
sószobában a gyerekek és a felnőttek is élőszavas mesemondáson vehetnek részt kis
csoportokban, meghitt hangulatban.

Feladataim:
Meglévő szakmai kapcsolataim által olyan szakember segítségét kérni, aki segít az
élményalapú tapasztalatok átadásában.
Meglévő ismereteim megosztása élménypedagógiai módszerekkel.
A reflektív gondolkodás elmélyítése a mindennapi szakmai konzultáció terén.
Az élőszavas mesemondás segítése, támogatása az óvodában, majd a partnerek és
a lakóközösség körében. Olyan programok szervezése, amelyek ezt elősegítik.
Célom:
Elkerülni a kiégést, a terhelés egyenlőtlen elosztását. Olyan munkatársi légkört elérni,
ahol a dolgozók kapcsolata korrekt, kommunikációjuk nyílt és építő.
Feladataim:
Az elmúlt évhez hasonlóan még mindig ugyanolyan aktuális a jó közösség alakítása,
fejlesztése.
Új kollégáink befogadása, az értékrend újra rajzolása egy más összetételű
közösséggel.
A feladatelosztás, a jogkörök tisztázása, az új munkaköri leírások konkretizálása,
ellenőrizhetőségének megoldása mindenki számára átláthatóan, intézményi szinten.
A fiatal, ambíciózus kolléganő megnyerése egy olyan belső munkaközösség
irányítására, ahol Egészségnevelési Programunk céljainak megvalósításán együtt
dolgozhatunk, kiterjeszthetjük az egészséges életmód alakítást az Óvodakert
hálózattal való együttműködésre.
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Célom:
A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer és erőforrások további
optimalizálása.
A távozott fejlesztő pedagógus kolléga helyére egy – erre a feladatra indíttatást érző –
óvodapedagógus képzésének támogatása.
Feladataim:
A munkatársak számára minden munkavégzéshez szükséges eszköz, felszerelés,
segédanyag biztosítása annak érdekében, hogy a kollégáknak a neveléshez a lehető
legtöbb energia és minőségi idő jusson.
Eredmények:
Az idei évben is több beruházás megvalósult intézményünkben, elsősorban belső
erőtartalékokból. A gyermekek és a dolgozók komfortérzetét tette még jobbá a redőnyök
felszerelése, mely fény- és hangzáróként is tökéletesen funkcionál a helyiségekben.
A kihasználatlan helyiségek átalakítása a megnövekedett igény szerint fejlesztő
szobává.
Forrásfelkutatás ezek megvalósításához.
Eredmények:
A földszinten két helyiséget visszakaptunk az ELAMEN-től. Ezek közül egyet kiürítés után
a dajkák alaposan kitakarították, gyermekbútorokkal berendeztük, és átmeneti fejlesztő
szobává alakítottuk. Mivel a 2019/2020-as nevelési évben 8 SNI-s gyermeket láttak el a
gyógypedagógusok óvodánkban, nagy segítséget jelentett számukra a megnövekedett
fejlesztő szobák száma.
Célom:
Az intézmény fenntartójával szakmai alapokon nyugvó, harmonikus kapcsolat
kialakítása.

Feladatom:
Minden tevékenységemben igyekszem majd jogszerűen eljárni, döntéseimben
elvárásait figyelembe venni. A belső és külső partnerigények, elvárások, az
elégedettség rendszeres mérése és az eredmények alapján erősségek és a
fejlesztendő területek meghatározása.
A városi kezdeményezések, programok támogatása az óvodai közösséggel.
Célom:
Az intézmény eredményeinek, sikereinek megosztása, terjesztése szélesebb körben.
A pedagógus presztízs új alapokra helyezése.
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Feladatom:
Új, jól működő digitális oldal létrehozása, a kollégák IKT kompetenciájának fejlesztése.
Csoportonként zárt csoportban az csoportélet dokumentálása.
Dolgozói digitális portfólió vezetésének megalapozás. Informatikai továbbképzési
lehetőségek keresése, a megfelelő IKT kompetenciák elsajátításához.
Eredmények:
Két kolléganőnél történt meg az IKT kompetenciák fejlesztése egy 60 órás továbbképzés
keretében.
Az óvodának egy jól működő, naprakész facebook oldala van, ahol a szülők minden fontos
információt megkapnak. Emellett a zárt facebook csoportok az információátadás mellett az
óvodapedagógusok szakmai munkájába is bepillantást engednek.
A zárt levelezőrendszerben létrehoztam egy csoportot az Óvodapedagógusok részére, melyen
tájékoztatást kapnak továbbképzésekről, szakmai programokról, aktuális hírekről.
Gazdálkodási feladatok
Az óvoda forrásainak felmérése után a rendelkezésre álló anyagi források tervszerű
és költséghatékony felhasználását tartom szem előtt.
Motiválom a nevelőtestületet a folyamatos innovációra, keresem a pályázati
lehetőségeket. Az óvoda aktív menedzselésével törekszem az anyagi erőforrások
bővítésére. Minden olyan partneri segítséget felkutatok és szívesen fogadok, amit a
meglévő látens kapcsolatok még nem aknáztak ki.
A nyár folyamán a FALCO Zrt.-vel való kapcsolat felvételét, a segítségnyújtásuk
formáit tovább gondolom.
A Jövő Nemzedékéért Egyesület megújult vezetőségével és tagságával új utakat
keresünk a források, kapcsolatok bővítésére, a programok megújítására. Számítok
együttműködésükre, tapasztalataikra, munkájukhoz – lehetőség szerint – segítséget
adok.
Eredmények:
A nyáron egy újabb csoportszoba bútorzata újul meg A Jövő Nemzedékéért Egyesület
jóvoltából. Ezzel mind a hét csoportszoba fejlesztése megvalósult az évek során az egyesületi
tagoknak köszönhetően.
Szervezeti fejlesztés
A változó munkatársi közösség a szervezeti fejlesztés terén sok olyan feladatot hoz,
aminek mielőbbi elvégzése szükséges.
Az év során újabb személyi változások történtek, a jövőben több kolléganő nyugdíjba
vonul.
Helyzetelemzésemben rámutattam, hogy a szervezetalakulás folyamatában a
második szakaszban tartunk. A frissítést, szemléleti megújulást csak megfelelő
időtényező ráfordításával tudom elképzelni.
A nevelés nélküli munkanapok adta lehetőséget kihasználva olyan szakmai
műhelymunkát tervezek, amelyekben a szakmai nyelven történő kommunikáció
gyakorlására van lehetőség. Csak így ismerhetjük meg alaposan egymás értékeit.
Továbbá csapatépítési alkalom is lesz a közösség megújítására, a szemléletváltásra
olyan értékek mentén, amelyek a modern pedagógia részei.
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A kezdeményező képesség, a kooperatív technikák használatával alakul a testületen
belül a proaktivitás, amit a mindennapi munkánkban is használhatunk.
Eredmények:
A nyugdíjazások és a pedagógushiány miatti folyamatos „elvándorlások” következtében
közösségünk állandó átalakulásban van. Sok fiatal, pályakezdő érkezett hozzánk, akik friss
szemléletet, fiatalos lendületet hoztak a nevelőtestület életébe. Úgy látom, hogy egy
egymásra odafigyelő, segítő közösség alakult ki.
Hetente tartunk megbeszélést a kollégákkal, ahol az aktualitások megbeszélése mindig
demokratikus légkörben történik, a döntéseket közös megegyezéssel hozzuk meg.
Sajnos az idei évre tervezett nevelés nélküli munkanapok elmaradtak, de mindenképp olyan
alkalmakat tervezek az elkövetkező időszakra, ahol kötetlen keretek között ismerhetik meg a
dolgozók egymás erősségeit, gyengeségeit.
Infrastruktúra fejlesztése
Meggyőződésem, hogy a környezet, amelyben egy gyermek a legfogékonyabb éveit
tölti, meghatározó lehet az egész életére. Az óvodahasználók megérdemlik, hogy
esztétikus, biztonságos, korszerű körülmények között dolgozzanak, játszanak,
éljenek.
Feladatom lesz a forrásfelkutatás ennek biztosításához és fenntartásához. A Szülői
Szervezettel, nyílt, interaktív együttműködés alakítottam ki az elmúlt évben, ezt a
kapcsolatot további közös programok szervezésével erősítem majd meg.
Az óvoda meglévő értékeinek megóvása, a környezet tisztaságának, esztétikumának
megőrzése kiemelt fontosságú, rengeteg apró lépést tettünk ennek érdekében az
elmúlt évben, így ez az igény már egyre több óvodahasználóban stabilizálódik.
Tervezett fejlesztések:
Rövid távú:

- Kneipp száraz taposó növényzetének folyamatos karbantartása
- a vizes Kneipp elemek alapvető felszerelésének biztosítása
- fűszerkert kialakítása
- további magaságyások létrehozása, növénygondozás egyre több
gyermekcsoporttal.
A csoportszobák parkettájának csiszolása és a falfelületek festése után, a következő
épületrész redőnnyel való ellátása, valamint az öltözőszekrények cseréje lesz a
következő lépés.
Eredmények:
A korábbi évhez hasonlóan idén is a csoportközösségek vállalták a Kneipp száraztaposó
karbantartását, folyamatos gondozását. A fűszerkert gondozásában minden óvodapedagógus,
pedagógiai asszisztens és dajka részt vett a karbantartó segítségével
A már meglévő magaságyás mellett beruháztunk egy újabb magaságyásra, így már 4 csoport
tud kertészkedni az óvoda udvarán. A decemberi nevelés nélküli munkanapunk meghívott
előadója a magaságyás téli gondozásáról tartott előadást a nevelőtestületnek, és ígéretet
kaptunk pályázati pénzből egy harmadik magaságyás elhelyezésére.
A begyűjtött zöldségeket nagy örömmel fogyasztják a gyerekek a tízórai, uzsonna mellé.
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1. Alapító okirat szerinti feladatellátás
1.1. adattábla
Feladatellátási hely
1 Feladatellátási hely neve,
címe
2 Címe

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda

3 TELEFONSZÁM
VEZETÉKES
4 E-MAIL

06-94-501-580, 06-94-501-581

5 ÓVODAVEZETŐ
NEVE

Holczbauer Henriett

9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor u. 7.

holczbauer.henriett@korosi.szombathely.hu

ELÉRHETŐSÉGE,
telefon, email

06 20
3709809

holczbauer.henriett@korosi.szombathely.hu

6 ÓVODAI CSOPORTOK ADATAI (az indított csoportok száma)
KISCSOPORT

-

KÖZÉPSŐ CSOPORT

-

NAGYCSOPORT

-

VEGYES CSOPORT

7

Az óvoda engedélyezett csoportszáma
2019. 09. 01-től

7

Az óvoda engedélyezett férőhelyszáma
(működési engedéllyel megegyező

185

7 ÓVODAPEDAGÓGUSOK
LÉTSZÁMA (fő)

15

8 DAJKÁK LÉTSZÁMA (fő)

7 fő dajka

9 TECHNIKAI DOLGOZÓK ADATAI
MUNKAKÖR
MEGNEVEZÉSE

FOGLALKOZTATÁSI IDŐ
heti hány óra

LÉTSZÁM
(FŐ)

pedagógiai
asszisztens

2

heti 40 óra

óvodatitkár

1

heti 40 óra

karbantartó

1

heti 40 óra

1.2. adattábla Humánerőforrás
7

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

Ssz. NÉVSOR

BEOSZTÁSA,

EGYÉB MEGBÍZÁSAI

MUNKAKÖRE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

H. E. L.
H. H.
A. Z.
B. G.
B. R.
B. J.
B. T.
F. E.
G. D.
B. M. K.

óvodavezető
óvodavezető helyettes
óvodapedagógus
pedagógiai asszisztens
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus, gyakornok
óvodapedagógus
óvodapedagógus

szaktanácsadó
angol facilitátor

gyermekvédelmi felelős
ovisport felelős
gyógytestnevelő
bázisóvodai koordinátor

ovisport felelős
tűzvédelmi felelős

11.
12.
13.

I. L.
K. N. E.
K. O.

karbantartó, kézbesítő
dajka
óvodapedagógus

14.

15.
16.

K. Sz. N.
K. R.
K. F.

óvodapedagógus
dajka
óvodapedagógus

17.
18.

L. L.
M. Sz.

dajka
pedagógiai asszisztens

19.

M. T. M.

dajka

20.

S. Cs.

óvodapedagógus

21.
22.
23.

24.

S. B. A.
S. K. Sz.
S. J.
S. K. V.

óvodatitkár
dajka
óvodapedagógus
óvodapedagógus

25.
26.

Sz. K.
Sz. M.

dajka
dajka

munkaközösség vezető
Vöröskeresztes bázisovi
koordinátor
fejlesztőpedagógus

Óvodakert felelős
rajzpályázat felelős
dekorációért,
növénygondozásért
felelős
Dajkai feladatok
koordinátora
dekoráció készítésének
beosztásáért felelős
néptánc foglalkozásvezető

Dekoráció frissítő

német, játékos nyelv
ismertető,
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Változások:
H. E. L. januárban nyugdíjba vonult, így sikeres pályázat után január 13-tól az új
óvodavezető H. H.. Az én helyemre nem jelentkezett egyetlen pályázó sem, így a
gyermekek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva helyettesítéssel oldottuk meg az
óvodapedagógus hiányt.
Óvodavezető helyettes 01.13.-tól K. F. óvodapedagógus lett.
Decemberben B. J. óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya is megszűnt nyugdíjazás
miatt. Az ő helyére B. S. I. érkezett 2020.01.01.-től a Szombathelyi Margaréta Óvodából.
Nyáron további személyi változások történtek, történnek. K. Sz. N. családi okok miatt
visszament Sárvárra dolgozni 2020.06.01.-től. B. R. óvodapedagógus áthelyezését kérte
2020.07.01.-től a Szombathelyi Barátság Óvodába. Az ő helyüket folyamatosan hirdetjük.
Sajnos a pedagógushiány miatt nem igazán van pályázó, így valószínűleg nyugdíjas
kolléganővel kell majd megoldanunk a helyettesítésüket.

1.4. adattábla Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai
ssz A csoport
Gyermekek Csoport típusa
fantázia
létszáma)
megnevezése
09.01. 05.31

Pedagógusok Neveléssel- Dajka neve
neve
oktatással
lekötött
órák
száma
[óra/hét]

1

KATICA

23

Sz. M.

23

heterogén/
vegyes életkorú

2

SÜNI

22

x K. F.

32

K. O.

32
Sz. K.

22

heterogén/
vegyes életkorú

x A.Z.

H. H.
3

MACI

20

24

32

24
K. N. E.
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heterogén/
vegyes életkorú

x F.E.
S.K.V.

4

PILLANGÓ

21

6

7

TULIPÁN

MÓKUS

NAPOCSKA

21

21

22

32
S. K. Sz.

23
heterogén/
vegyes életkorú

5

26

20

22

24

x G.D.

heterogén/vegyes x
életkorú
heterogén/vegyes
életkorú
heterogén/
vegyes életkorú

32

K. Sz. N.

32

B.T.

32

B.J.
S.Cs.

32
32

L.L.

B.R.
B.M.K.

32
32

M.T.M.

S.J.

32

K. R.

Változások:

A két munkaközösség vezető K.O. és G.D. munkaideje 30+2 óra. Az óvodavezető
helyettes, K.F. munkaideje 24+8 óra.
A Süni csoportban január 13.-tól egy óvodapedagógus van, A.Z.

1.5. adattábla Helyettesítési rend
Ssz.
1
2
3
4

KI HELYETTESÍTI (NÉV)
H.H.
K.F.
nyitástól-12.00-ig K.O:
12.00-től zárásig

A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes
az óvoda nyitásával egy időben beosztott óvodapedagógus
az óvoda zárásával egy időben beosztott óvodapedagógus

10

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

1.7 adattábla Az óvoda belső kommunikációs rendszere
Az óvoda belső kommunikációs rendszere
minden héten hétfő 13.00-14.00

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI
KOORDINÁCIÓS
MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE

minden héten szerda 13.00-13.30

TECHNIKAI DOLGOZÓK
KOORDINÁCIÓS
MEGBESZÉLÉSEINEK
SZERVEZÉSÉNEK IDEJE

1.8. adattábla (Várható létszám október 1-én)
Alapító okirat szerint ellátott feladat
óvodai
nevelés
ben
résztvev
ő összes
fő

05.
31.

ebből a többi
gyermekkel együtt
nevelhető sajátos
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése
fő

ebből
nemzetiséghez
tartozók
óvodai
nevelése
fő

Alapító okirat
szerinti
maximálisan
felvehető
gyermeklétszám

Férőhely
kihasznált
ság %

152

6

0

185

84,3

158

8

0

185

85,4

napi
nyitva
tartás
tól-ig

06 –
17.30
06 –
17.30

napi nyitva
tartási óra

Óvod
ai
csopo
rtok
száma

11,5 óra

7

11,5 óra

7

2. Feladat-ellátást várhatóan jellemző adatok
2.1. adattábla
Várható adatok

Óvodásgyermekek várható létszám mutatói
01.szept
01.okt

31. dec

31.május

Óvodás gyermekek létszáma

152

152

160

158

Óvodai csoportok száma

7

7

7

7

Tényleges gyermeklétszám
alapján meghatározott csoport
átlaglétszám fő/csoport
Étkező gyermekek létszáma

22

22

23

22

151

151

173

157

Félnapos óvodás

1

1

0

1

Veszélyeztetett gy. létszáma

0

0

0

0

Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Ebből halmozottan hátrányos
helyzetű

3

3

3

6

1

1

1

2

11

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
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2.4. adattábla A 2018/2019 nevelési évre beiratkozási adatok
A 2019/2020. nevelési
évre újonnan
beiratkozott
gyermekek létszáma

adat

2019.09.01 adat
szerint
2020.05.31.

A 2019/2020.
nevelési évre
elutasított
gyermekek
létszáma

A 2019/2020. nevelési évre
felvételt nyert gyermekek
létszáma

38

0

38

47

0

47

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
3.1. adattábla
Adat

Engedélyezett álláshelyek
száma

pedagógus

2019.
09.
01-én

pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítő

15

7

Óvodai
csoportban
foglalkoztatott
óvoda
pedagógusok
létszáma

nevelőmunkát
segítő

Óvodai
csoportban
foglalkoztatott
felsőfokú
végzettségű
óvoda
pedagógusok
létszáma

nő

14

2 ped.
asszisztens

Engedélyezett
álláshelyek
száma

férfi

technikai

14

1

3.2. adattábla
Óvodavezetés (név szerint)

adat

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

H.H.

K.F.

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda
3.3 adattábla
Adat

2019.09.01.

Nevelőmunkát közvetlenül segítő (fő)
dajka

pedagógiai asszisztens

7

2

óvodatitkár
(fő)

karbantartó
(fő)

1

1

12

Intézmény neve
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3.4. adattábla
Adat

Vezetői
szakvizsgával
rendelkező
óvoda
pedagógusok
létszáma

Mentorok
létszáma

PED I sorolt
pedagógusok
létszáma

PED II sorolt
pedagógusok
létszáma

Gyakorn
okok
létszáma

Mesterpedagó
gus
létszáma

2019.
09.01.
2020.
09.01.

2

1

10

3

1 fő

1

1

1

9

2

1

0

3.5. adattábla
Minősítő vizsga

adat

2019.09.01.

Érintett gyakornok
neve
F.E.

Mentor neve

A vizsga időpontja

H.H.
a vírus miatt későbbi
időpontban
fog
megvalósulni

3.6. adattábla
Érintettek neve

Mesterpedagógus
Az átsorolás időpontja

Fokozat

H.E.L

2015. jan.01

Mesterpedagógus

adat

2019.09.01.
2020.05.25.-ig

4. A vezetői feladatmegosztás tervezése
4.1. adattábla
adat

2019.09.01.

Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ szerint
Intézményvezető heti tanóráinak száma
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető,
tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak
száma
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes
10
24

13

Intézmény neve
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5. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás tervezése
5.1. adattábla
Szakmai munkaközösség működési terve

adat
Megnevezése

2019.09.01.

2020.03.01.től

Egészséges
Életmód
Munkaközösség
Önértékelési
munkaközösség

várható
létszáma

8

14

munkaközöss
égi
foglalkozáso
k tervezett
száma
4

tervezett
bemutató
foglalkozá
sok száma
2

hospitálás
on
résztvevők
várható
létszáma
7

2

3

7

Intézménye
n kívüli
résztvevők
várható
létszáma

A tervezettekhez képest a megvalósulás a munkaközösségi beszámolókban található.
6. Tanköteles gyermekek ellátása
Kiemelten fontos a gyermeki fejlődés nyomonkövetése, a gyermekek differenciált fejlesztése, a szülők
tájékoztatása a tanköteles gyermekek százalékos aránya miatt, annak érdekében, hogy amennyiben az
óvodai nevelés országos alapprogramjában és a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
pedagógiai programjában megfogalmazottak szerinti fejlettséget elérte az adott gyermek, akkor kezdje
meg az iskolai tanulmányait. Amennyiben a gyermeki fejlődés nyomonkövető dokumentáció alapján nem
egyértelműen dönthető el, hogy a gyermek megkezdheti-e az iskolai tanulmányait, abban az esetben
nevelési tanácsadó vizsgálatát kezdeményezi az óvoda.
A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26-án, szeptember 1-jén, illetőleg
2020. január 1-jén lépnek hatályba.
A fejlesztő pedagógus a Szakszolgálat szakemberei segítségével előzetes tájékozódást végez.

2019/2020-as nevelési év iskolaköteles korú tanulói
Tulipán
Mókus
Napocska
Katica
Süni
Maci
Pillangó
Összesen

Iskolaköteles
11
11
9
7
8
12
5
63

Óvodai nevelésben maradt
3
2
3
1
2
3
2
16

Iskolába megy
8
9
6
6
6
9
3
47

14

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

7. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve
7.1. adattábla
Dátum

Ssz
hó
1.

Terület

Tartalom

Helye

10.0012.00

Elsősegély

Gyermekkori
elsősegélynyújtás
óvodai dolgozóknak

tornaterem

8.009.00
9.0010.00

Munka és
oktatás
tűzvédelmi
oktatás
Intézménybejárás
Munkavédelmi
szemle

Felelős

nap időpont

09. 26

H.B. mentőtiszt
Óvodavezető

óvoda
épülete és az
óvoda udvar

Munkavédelmi
felelős
Tűzvédelmi
felelős
Óvodavezető
N. F.Gy.
Óvodaveztő
Karbantartó

2

09

26

3

09

16

4

A rendezvényt
megelőző legalább
14 nappal

Baleset
megelőzés

A rendezvények
óvoda
lehetséges baleseti
épülete és az
veszélykockázatának óvoda udvar
elemzése és a
balesetveszély
megelőzése.

az adott óvodai
rendezvényért
felelős
óvodapedagógus
és Munkavédelmi
felelős

5

A rendezvényt
megelőző legalább
7 nappal

Óvodai
csoport
kirándulás

A kirándulás
lehetséges baleseti
veszélykockázatának
elemzése és a
balesetveszély
megelőzése.

előzetesen a
kirándulás
helyszínén,
ha
lehetséges.
Vagy az
óvoda
épületében
az
összegyűjtött
információk
alapján.

az adott óvodai
kirándulásért
felelős
óvodapedagógus

6

a rendezvényt
megelőzően
induláskor

Óvodai
csoport
kirándulás,
rendezvény

A kirándulás
lehetséges baleseti
veszélykockázatának
elemzése és a
balesetveszély
megelőzése.
A gyermekek
életkorának
megfelelően kell a
tájékoztatást
megtartani

előzetesen a a csoport
kirándulás
óvodapedagógusa
helyszínén
és előtte az
óvoda
épületében
az
összegyűjtött
információk
alapján.

7

2019. december
31-ig

Óvoda egész
területe

A gyermekek által
elérhető

az óvoda
épülete

Érintésvédelmi intézménybejárás
felülvizsgálat

óvodavezető

15

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

üvegfelületek
munkavédelmi
fóliázása
felelős
A balesetveszély elhárítása valamennyi óvodapedagógus feladata és felelőssége. Jelentési
kötelezettségük van, amennyiben bármilyen veszélyforrást észlelnek az óvodavezető felé.
(akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesnek). A balesetveszély elhárítása érdekében az adott
szituációtól függően intézkedési feladatai is vannak. Pl az udvaron .
A Tűzriadó terv begyakorlása 2019. decemberében valósult meg. A gyakorlaton részt vett a
tűzvédelmi előadó.
Új dolgozóink belépésekor minden esetben megtörtént a szükséges oktatás a tűzvédelem és a
munkavédelem területén is.
A munkavédelmi szemle eredménye alapján intézkedési tervben határoztuk meg az elvégzendő
feladatokat.

7.2. adattábla
Adat

Felelős
Óvoda épülete

Óvoda

B. M. K.
H. H.

Felelős
Az észlelt balesetveszélyes tárgy elrakása
vagy a balesetveszélyes hely elkerítése jól
látható piros színű szalaggal. A gyerekek
figyelmének felhívása az adott területre
való belépési tilalomról.
Óvoda udvara
I.L.

Szöveges indoklás
Az óvoda épületében és udvarán a felelős heti rendszerességgel bejárást végez a balesetveszély
elhárítása érdekében. A bejárásról az erre hitelesített Balesetvédelmi bejárási naplóban feljegyzést
készít. A feljegyzésről beszámol az óvodavezetőnek (akadályoztatása esetén az óvodavezető
helyettesnek), aki intézkedik a balesetveszély elhárításáról és a beszámol a fenntartónak.
A munkaköri leírásnak megfelelően a mindennapos balesetelhárítási bejárás és ellenőrzés
megtörtént.
Novemberben egy csőtörés miatt az óvoda bejáratánál lévő járdarész két hétig lezárásra került. A
szülők és a gyerekek figyelmét jól látható helyeken elhelyezett táblákkal hívtuk fel a
balesetveszélyre a hiba elhárításáig.
November végén sor került az udvari játékok kötelező felülvizsgálatára. Több játékot
balesetveszélyesnek találtak, ezért azonnali lezárásra kerültek, az óvoda gondnoka piros-fehér
szalaggal kerítette el azokat.

8. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek terve
IDŐPONT

1

HÓ

NAP

09

20

KEZDÉSI
IDŐ
10:00

A PROGRAM
MEGNEVEZÉSE

CÉLCSOP
ORT

FELELŐS

Nevelés nélküli munkanap
Esély a jövő nemzedékéért
konferencia

kollektíva

óvodavezető

16

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

2

09

28

11:00

A Magyar Népmese Napja

3

10

09

16.30

„Őszi dünnyögő”

4

10-11

10.2811.04

-

Iskolai őszi szünet Ügyeletes
óvoda: Barátság Óvoda

minden
csoport

5

11

28

8:00-16:00ig

Nevelés nélküli munkanap Csapatépítés

kollektíva

6

12.

05
19

Mikulás december 6.
Karácsony december 24, 25,
26.

minden
csoport

7

12-01

2301.06

10.00-12.00
10.12.00 ovis
15.0017.30
szülők
-

Iskolai téli szünet (Ügyeletes
óvoda: Vadvirág Óvoda)

minden
csoport

8

02

06

10.00.12.00

Farsang vízkereszttől
hamvazószerdáig

minden
csoport

9

03

14

10.00-11.00

Március 15. nemzeti ünnep

minden
csoport

B.M.K.
S.J.

10

03

20

10.00-11.00

Víz világnapja március 22.

minden
csoport

B.T.

11

04

21

10.00-11.00

Föld napja április 22.

minden
csoport

G.D
K.Sz.N.

12

04

08

kollektíva

óvodavezető
helyettes
óvodatitkár

minden
csoport

óvodavezető
helyettes
óvodatitkár
S.Cs.
B.R.

Nevelőtestületi kirándulás
(Nevelés nélküli nap) Szakmai

minden
csoport
minden
csoport

kirándulás,
tapasztalatszerzésZalaegerszeg Városi Óvoda

K.F.
S.K.V., S.Cs. és
minden
óvodapedagógus
óvodavezető
helyettes
óvodatitkár
óvodavezető
óvodavezető
helyettes
A.Z.
H.H.
M.Sz.
óvodavezető
helyettes
óvodatitkár
F.E.

13

04

08-15

14

03

30

10.00-12.00

Iskolai
tavaszi
szünet
(Ügyeletes óvoda: Donászy
Magra Óvoda)
Húsvét az első tavaszi
napéjegyenlőség
utáni
holdtöltére következő vasárnap
04.01

15

05

28

10.00-11.00

Madarak és Fák napja május
28.

minden
csoport

A.Z.

16

05

04

16.00-17.00

Anyák napja május
vasárnapja 05.06.

első

minden
csoport

K.F.

17

05

25

15.00-17.30

Gyermeknap május
vasárnapja 05.27.

utolsó

minden
csoport

A.Z.

minden
csoport

17

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

18

06

15

19

07-08

07.2008.14

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
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16.00-17.30

Ballagó
búcsúztatása

gyermekek

Nyári leállás ideje (Ügyeletes
óvoda: Gazdag Erzsi Óvoda)

Érintett
csoportok
óvónőik
minden
csoport

S.K.
óvodavezető
helyettes
óvodatitkár

A tervezettek szerint lezajlottak a programok március 15-ig, a rendkívüli helyzet
elrendeléséig. Az óvodapedagógusok az ezt követő időszakban interneten valósították meg
az óvodai ünnepek, jeles napok előkészítését. A beszámolójuk szerint küldték ki a zárt
facebook csoportokba a heti tematikus tervet, illetve ajánlottak tevékenységeket, verseket,
meséket, játékokat egy-egy témakörhöz. Napi szinten tartották a kapcsolatot a szülőkkel,
online meséltek, verseltek, énekeltek.
A veszélyhelyzet megszűnése után június hónapban a fenntartó ajánlása szerint
megrendezésre kerültek az óvodai ballagások szűk körben.

JELES NAPOK, ÜNNEPEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM SZERINT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Magyar Népmese Napja
Állatok Világnapja
Mikulás december 6.
Karácsony december 24, 25, 26.
Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig
Március 15. nemzeti ünnep
Víz világnapja március 22.
Föld napja április 22.
Húsvét az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap
Madarak és Fák napja május 28.
Anyák napja május első vasárnapja
Gyermeknap május utolsó vasárnapja
Ballagó gyermekek búcsúztatása

Az óvodai ünnep, ünnepély megrendezésére a felelős óvodapedagógus a rendezvényről forgatókönyvet
készít (megvalósítási tervet), amelyről a rendezvényt megelőzően egyeztet a nevelőtestület tagjaival,
kikéri a véleményüket. A rendezvényt megelőző héten a szakmai megbeszélési napon tájékoztatást tart
a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb információkról és a lehetséges balesetveszélyek elhárításáról.

Megvalósult térítéses foglalkozások:
-

korcsolya (2019. 12. 09. -2020. 02. 28.)
foci (2019. 09. 01. – 2019. 03. 13. - heti 2 foglalkozás)
néptánc (2019. 10. 01. –2019. 10. 21. - heti 1 foglalkozás)
színház látogatás (szolgáltatóval egyeztetett időpontban)
angol/német nyelvi foglalkozások (2019. 10. 01. – 2020. 03. 13. - heti 1 foglalkozás)
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Térítés nélküli foglalkozások:
-

nagycsoportosok úszásoktatása (2019. 09. 25.-2019. 12. 04.)
hittan (2019. 10. 01. – 2020. 03. 13. - heti 1 foglalkozás)
egyéni SNI fejlesztőfoglalkozások
logopédiai foglalkozások (egyéni órarend szerint)

Az óvoda által szervezhető egyéb szolgáltatások feltételeiről tanév indító szülői értekezleten
tájékoztattuk a szülőket. Szeptemberben felmértük az igényeket és ez alapján szerveztük meg
a foglalkozásokat. A szervezés során a fenntartó hatályos rendelkezései alapján jártunk el.
A szolgáltatások szervezésénél ügyeltünk arra, hogy a gyermekcsoportok napi működését ne
zavarják a foglalkozások. A gyermekek kíséretét óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens
látta el. A szakmai teljesítés minőségét az óvodavezető és az óvodavezető helyettes
rendszeresen ellenőrizte, a szülők nyílt foglalkozásokon vehettek részt.
A foglalkozások az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan, magas szakmai
színvonalon valósultak meg, elősegítve a sokoldalú személyiségfejlődést és esetenként a
tehetséggondozást.
A néptánc foglalkozások S.Cs. balesete miatt csak október hónapban valósultak meg. Sajnos a
helyettesítését nem sikerült megfelelő szakemberrel megoldani.
Az angol nyelvi foglalkozások két csoportban kerültek megszervezésre Helen Doron
módszerrel, H.H. vezetésével.
A német nyelvi foglalkozások egy csoportban, S.K.V. vezetésével valósultak meg.
A tanfolyamok térítési díjának átvételét az intézményben kialakított módon az óvodatitkár
végezte.
A szolgáltatások megvalósítása zökkenőmentes és sikeres volt.

9. A belső ellenőrzés terve
9.1. adattábla
évsz

Az ellenőrzés
dátuma
hó

Az ellenőrzés, típusa és
tartalma

Kit ellenőriz?

Felelős (ki
ellenőriz?)

nap

2019.

09.

02.

Felvételi, előjegyzési napló

óvodavezető
helyettes

óvodavezető,
óvodavez.
helyettes

2019.

10.

11

Csoportnaplók ellenőrzése

óvodapedagógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes
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2019.

10.

11

Felvételi- mulasztási naplók

óvodapedagógusok

óvodavezető
helyettes

2019.

10.

11

Óvoda köteles gyermekek
óvodába járásának nyomon
követése-felvételi mulasztási
napló

óvodapedagógusok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

A gyermekek fejlődését
nyomon követő
dokumentációs rendszer-

óvodapedagógusok

óvodavezető
és helyettes
óvodavezető

2019.

10.

11

Gyermekvédelmi
tevékenység, dokumentáció,
gyermekvédelmi felelős,
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

Gyermekbalesetek
megelőzése

óvodapedagógusok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

Munkaidő, munkafegyelem

óvodapedagógusok
nevelő munkát
közvetlenül segítő/
technikai dolgozók

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

Egészséges életmód

óvodai csoportok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11.

Környezeti nevelés,
környezetvédelem-

óvodai csoportok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

óvodai csoportok

óvodavezető
és helyettes

2019.

10.

11

Szülőkkel való
kapcsolattartás,
jegyzőkönyvek
Szakmai munka ellenőrzése

óvodai csoportok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes,
munkaközös
ség vezetők

2020.

03

13

Szakmai munka ellenőrzése

óvodai csoportok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes,
munkaközös
ség vezetők

2020.

04.

24

Felvételi, előjegyzési napló

óvodavezető
helyettes

óvodavezető

2020.

05- 06

Óvodai kirándulás

óvodai csoportok

óvodavezető
helyettes

2020.

05

22

Csoportnaplók ellenőrzése

óvodapedagógusok

óvodavezető
/
óvodavezető
helyettes

2020.

04

30

Anyák napja

óvodapedagógusok

óvodavezető
helyettes
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Gyermeknap

óvodapedagógusok

óvodavezető
helyettes

Ballagó
búcsúztatása

gyermekek óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

06

2020.

06

2020.

08.

31.

Csoportnaplók ellenőrzése

óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

08.

31.

Felvételi- mulasztási naplók

óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

08.

31.

Óvoda köteles gyermekek
óvodába járásának nyomon
követése-felvételi mulasztási
napló

óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

08.

31.

A gyermekek fejlődését
nyomon követő
dokumentációs rendszer-

óvodapedagógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

2020.

08.

31.

Gyermekvédelmi
tevékenység, dokumentáció,
gyermekvédelmi felelős,
óvodapedagógusok

óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

08.

31.

Gyermekbalesetek
megelőzése

óvodapedagógusok

óvodavezető

2020.

08.

31.

Munkaidő, munkafegyelem

óvodapedagógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

2020.

08.

31.

Munkaidő, munkafegyelem

nevelőmunkát
közvetlenül
segítők, technikai
alkalmazottak

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

10. Kiemelt feladat az egészséges életmódra való nevelés, tartalmában kiegészítve a
KNEIPP egészségvédő rendszer száraz- és vizes elemeivel, fokozatosan, lépésről
lépésre, szülői együttműködéssel.
11. A szakmai fejlesztési feladatok terve a pedagógiai program megvalósításának
értékelése szerint
A dokumentumok ellenőrzése március 16-tól május 25-ig, a rendkívüli helyzet elrendelése
után online felületen történt. Minden óvodai zárt csoporthoz csatlakoztam, így napi szinten
nyomon követtem a dolgozók szakmai munkáját a vírushelyzet miatti zárva tartás ideje alatt
is.
Bázisóvodai programjaink egyik eleme a Kneipp módszer bemutatása volt az érdeklődő
kollégák számára. Erről részletes beszámoló a Bázisóvodai koordinátor év végi
összegzésében olvasható (csatolva).
Több kolléganő jelentkezett az ősszel induló Kneipp továbbképzésre, hogy a következő
években több csoport napi rutinjába be tudjuk építeni a Kneipp módszereket.
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1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
Az étkezési kultúra alakítása és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is építünk.
Ehhez fontos az esztétikus környezet biztosítása. Egészséges ételek (nyers, cukormentes,
természetes alapanyagokat tartalmazó) ételek fogyasztása, megismertetése felnőtt modell
alapján. Mindez a magaságyásoknak köszönhetően napi szinten megvalósult a csoportokban.
A tavalyi évben elindított egészséges Mikulás csomag az idei évben még nagyobb hangsúlyt
kapott. Sajnos néhány szülőben ez ellenállást váltott ki, ők ragaszkodtak volna a
hagyományos Mikulás ajándékokhoz (csoki, cukorka). Ez is jól mutatja, hogy a
szemléletváltást nem csupán a gyermekekben kell kialakítani, de hatnunk kell a szülőkre is.
Ehhez az éves rendezvényeink alkalmával a Szülői Közösség nagyon jó példát mutatott,
hiszen akár az Őszi Dünnyögő, akár az Adventi készülődés alkalmával egészséges ételekkel,
italokkal vendégelték meg a résztvevőket.
A farsangi mulatság az idei évben szintén igazodott az egészségközpontú szemlélethez.
A mindennapi mozgásnál a Kneipp taposó elemét használták a csoportok a talp
reflexzónáinak edzésére. Ez időjárástól függően mindennapos gyakorlattá vált.
Az OVISPORT pályát rendszeresen és szívesen használják a csoportok évszaktól
függetlenül.
2 . AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
A munkaterveben leírt érzelmi intelligencia fejlesztésére irányuló továbbképzés, szakmai nap
a vírushelyzet miatt elmaradt. Ennek pótlása az elkövetkező időszak feladata.
3. ELFOGADÁS IDŐSZAKA
Az óvodapedagógusok szeretetteljes attitűdje, a csoportok biztonságot nyújtó légköre mellett
közös programok is segítették az elfogadás időszakát.
Az új gyermekek szempontjából fontos rendezvényünk a nyílt nap, valamint a gyereknap,
ami idén sajnos elmaradt a vírushelyzet miatt. A szülők bizonytalanságát telefonos
beszélgetésekkel, emailben történő tájékoztatással próbáltam eloszlatni.
Sok fiatal szülőben merülnek fel kérdések gyermeknevelés témakörben. Ezeket az óvoda,
illetve a csoportok facebook oldalán megosztott hiteles szakmai tartalmakkal próbáljuk
megválaszolni.
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4. ÉRTELMI NEVELÉS, ANYANYELV ÁPOLÁSA
Úgy látom, hogy néhány csoportban már értik és szakmailag magas szinten alkalmazzák a
gyermekek szabad játékának fontosságát, az ehhez kapcsolódó eszközök biztosítását.
Az Önkormányzat által biztosított Okoskocka játékból az anyanyelvi csomagot választottuk,
hogy ezen a területen még sikeresebben tudjuk fejleszteni a gyermekeket, hiszen a
kommunikáció az alapja mindennek.
Néhány óvodapedagógusnál ez még fejlesztendő terület, amit a későbbiekben több
hospitálással, személyre szabott konzultációval igyekszem majd erősíteni.
5. JÁTÉK, UDVARI JÁTÉK TEVÉKENYSÉGEK
Több csoportban megtörtént a csoportprofilnak, a gyermekek igények megfelelően a
bútorok átrendezése, hiszen pedagógiai programunkban a gyermekek szabad, spontán
játéka dominál.
Az udvari játékok esetén nagyon jól bevált a 2 éve bevezetett forgásos rendszer, ahol a
területváltások során minden kisgyermek használhat az év során minden játékot.
6. VERSELÉS, MESÉLÉS, DRAMATIKUS JÁTÉK
Minden csoportban kialakultak a meséléshez kapcsolódó rituálék. Az elmélyült
mesehallgatást segítik azok a kis figyelemfelhívó táblák, melyeket az óvodapedagógusok
akasztanak ki az ajtóra a mesélés megkezdése előtt (Mesélünk, kérjük ne zavarjanak!).
7.

MOZGÁS

A mozgás napi szinten jelen van a csoportok életében. A heti torna előzetes beosztás szerint
történik a tornateremben, illetve a tornaszobában, jó idő esetén az Ovisport pályán.
Az idei évben is számos városi sportrendezvényen vettek részt a gyerekek, ahol jó
eredménnyel szerepeltek.
Óvodánk lakótelepi környezetben helyezkedik el, sok család él panelban, ahol nincs
lehetősége a gyerekeknek a szabadban való mozgásra. Ezt igyekszünk a hatalmas
udvarunkon kompenzálni.
8.

ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC

Sajnos az Így tedd rá! tanfolyamot végzett kolléganő ősszel balesetet szenvedett, így a
néptánc foglalkozások egy része elmaradt.
Helyette az óvodapedagógusok segítségével sajátíthattak el a gyermekek alaplépéseket énekzene foglalkozások alkalmával, illetve rendezvényeink keretében.
Az óvodánkba érkező Papírszínház interaktív előadássorozat egyik eleme is táncház volt,
melyen szinte az összes hozzánk járó gyermek nagy örömmel vett részt.
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10. KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE, BENNE MATEMATIKA
Fontos számunkra a környezettudatos magatartás, amit a gyermekek és a szülők felé is
közvetítünk. Egyre több csoport szervez papírgyűjtést, évente akár két alkalommal is.
A szelektív hulladék elhelyezése sajnos még nem megoldott az óvoda területén, ez a
megvalósítandó feladatok közé tartozik. Most az összegyűjtött szelektív hulladékot az utca
túloldalán elhelyezett tárolókban helyezik el az óvodapedagógusok a gyermekek
segítségével.
Óvodánk novemberben csatlakozott a 10 millió fa programhoz, melynek keretében 7 őshonos
gyümölcsfa került elültetésre az óvoda udvarán a szülők és a gyermekek segítségével.
Egyre több csoport ablakában jelennek meg a madáretetők. A jövőben szeretnénk pályázni a
Madárbarát Óvoda címre.
Nagy eredménynek tartom, hogy az óvodából teljesen száműztük az eldobható, környezetet
terhelő műanyag poharakat. A Szülői Közösség segítségével arra buzdítottuk a családokat és,
hogy a rendezvényekre hozzanak magukkal saját poharat. Az ötlet nagy sikert aratott.
12. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
Az intézményben kialakult egyfajta elvárásrendszer az esztétikum tekintetében. Törekszünk
a természetes anyagok használatára, változatos technikák alkalmazására. A dekoráció mindig
naprakész és igényes, jól tükrözi szemléletünket.
Több rajzversenyen eredményesen szerepeltünk a felkészítő óvodapedagógusoknak
köszönhetően.

13. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A lakótelepi környezetből érkező gyermekeknek nagy élmény az udvaron való
tevékenykedés. Fontos ebben a pedagógusok példamutatása.
A bővülő magaságyásokkal, illetve a faültetéssel egyre több kerti munkára adódik lehetőség.
Sajnos az ehhez használt eszközeink már eléggé elhasználódtak, illetve korlátozott számban
állnak rendelkezésre. Tervezem, hogy bővítem a gyermek kerti szerszámok számát.
14. TEHETSÉGGONDOZÁS
A kollégák egyre inkább azt a nézetet vallják és képviselik, hogy minden gyermek
tehetségígéret. Ennek megfelelően kutatják és fejlesztik azokat a területeket, ahol a tehetség
csíráját vélik felfedezni. Az idei évben is több rajzpályázaton vettünk részt, illetve
sportversenyeken szerepeltünk eredményesen. Sajnos a mesemondó versenyre és népdalének
versenyre felkészített gyermekek idén nem tudták megmutatni magukat a vírus miatt.
15. IKT ALKALMAZÁSA
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A Covid vírus miatt kialakult helyzetben minden kolléga óriási erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a gyermekek nevelését, oktatását a digitális térben oldja meg a szülők
segítségével oly módon, ami nem megterhelő sem a gyermek, sem a családok számára.
Néhány hét alatt minden kolléga IKT kompetenciája sokat fejlődött. A heti terveket minden
óvodapedagógus feltöltötte a zárt facebook csoportba. Ehhez ajánlottak olyan szakmai
anyagokat, minőségi internetes oldalakat, melyek segítséget adtak az adott témakörök játékos
feldolgozásához.
Terveim szerint szeptembertől megvalósul a digitális csoportnapló bevezetése.

16. TOVÁBBKÉPZÉSEK TERVE (külső, belső). BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS
TERVEZÉSE.

Szakmai továbbképzési témák:
Gyermekkori elsősegélynyújtás óvodapedagógusoknak
„A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26án, szeptember 1-jén, illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba.” Ehhez kapcsolódó
tájékoztatás az óvodapedagógusoknak.
Gyermekvédelmi jogszabályok változásai
Gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, a mentor feladatai
Az e-portfólió feltöltésével kapcsolatos szakmai és technikai információk
IKT az óvodában
Külső világ tevékeny, élményalapú felfedezése, környezettudatos viselkedésformák
A továbbképzésről visszatérő kollégák beszámolója

A gyermekkori elsősegélynyújtásról H.B. mentőtiszt tartott tartalmas, a gyakorlatban is jól
használható előadást a dolgozóknak. Segítségével felfrissítettük a tudásunkat, és az
elsősegély ládát tartalmát is az előírásoknak megfelelően.
A törvényi változásokat folyamatosan nyomon követjük, és a kollégákkal együtt
megbeszélések alkalmával értelmezzük.
A gyermekvédelmi jogszabályok változását a gyermekvédelmi felelős, A.Z. követi
nyomon, illetve tájékoztatja azokról a pedagógusokat, érintetteket.
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Az idei évben egy óvodapedagógus sem jelentkezett minősítő vizsgára, de a megfelelő
tájékoztatást a miniszteri rendelet után megkapták a lehetőségekről.

17. A SZÜLŐKKEL, SZÜLŐI SZERVEZETTEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
TERVE
13.1. adattábla
Dátum
Év

Megnevezése

hó

nap

2019.

09.

17

MACI
KATICA

2019.

09.

17

PILLANGÓ

2019.

09

18

TULIPÁN
SÜNI

2019.

09

16

MÓKUS
NAPOCSKA

2019.

09.

26

Tartalma

óra

Szülői
Szervezet

2020.

02.

15.

KATICA
SÜNI

2020.

02.

15.

MACI
PILLANGÓ

2020.

02.

15.

NAPOCSKA
MÓKUS

2020.

02.

15.

SÜNI
TULIPÁN

részt
vevő
szülők
várható
létszáma

Felelős

A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
Aktualitások,
változások
kezelése a
csoportokban

13

csoportvezető
óvodapedagógusok

25

csoportvezető
óvodapedagógusok

25

csoportvezető
óvodapedagógusok

24

csoportvezető
óvodapedagógusok

14

Szülői Szervezet
képviselői, óvodavezető

A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális
kérdései,
tájékoztató
A nevelési év
aktuális

20

csoportvezető
óvodapedagógusok

25

csoportvezető
óvodapedagógusok

25

csoportvezető
óvodapedagógusok

24

csoportvezető
óvodapedagógusok

26

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
KATICA

kérdései,
tájékoztató

A Szülői Közösséggel való kapcsolatom nyílt, őszinte, az egymásra való odafigyelésen alapul.
A Szülői Közösség aktív szerepet vállal az óvoda életében. Megbeszéléseikre már helyettesként
is mindig meghívást kaptam, januártól óvodavezetőként fogadtam el invitálásukat.
Fontosnak tartom, hogy a szülők elsősorban együtt, egymásért, gyermekeikért hozzanak
döntéseket, ne pedig külső irányítás hatására. Megbeszéléseiken próbálok háttérben maradni
úgy, hogy az óvodai, a fenntartó érdekei ne sérüljenek, valamint a törvényi szabályozást mindig
szem előtt tartsuk.
A Szülői Közösség által végzett munka a mellékelt munkaközösségi beszámolóban részletesen
megtalálható.
18. BELSŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS
Belső információáramlás
14.1. adattábla
Dátum
idő
pon
t

Megnevez
ése

Tartalma

Érintettek
köre

Felelős

A nevelési aktuális szakmai,
jogi, tanügyigazgatási kérdései a
hatályos jogszabályok, aktuális
információk. Oktatási Hivatal
által kiadott információk alapján
A nevelési aktuális szakmai,
jogi, tanügyigazgatási kérdései a
hatályos jogszabályok, aktuális
információk. Oktatási Hivatal
által kiadott információk alapján
tájékoztató anyagot állít össze az
óvodavezető
A nevelési aktuális szakmai,
jogi, tanügyigazgatási kérdései a
hatályos jogszabályok, aktuális
információk. Oktatási Hivatal
által kiadott információk alapján
tájékoztató anyagot állít össze az
óvodavezető

óvodaped
agógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

óvodaped
agógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

óvodaped
agógusok

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

év

hó

nap

2019.

09.

15

Megbeszé
lés

2020

04

16

E-mail
lista
alapján
kiküldés

2020.

08.

31

E-mail
lista
alapján
kiküldés

Az információáramlás januártól, a kinevezésem után új elemmel bővült. A belső levelezőrendszerben létrehoztam egy csoportot az óvodapedagógusoknak, ahol az aktualitásokat,
szakmai programokat osztom meg.
19. A VEZETŐI DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS TERVE
15.1. adattábla

27

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója
Dátum
év

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
Megnevezése

hó

nap

2019. 10.

30ig

Érintettek
köre

Tartalom

Felelős

az óvoda hatályos az alapító okirat a
dokumentumainak fenntartói működést
meghatározó
felülvizsgálata
dokumentumok és a
hatályos jogszabályok
koherencia vizsgálata

nevelőtestület
tagjai
szülői
szervezet

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes,
munkaközösség
vezetők

2019. 10.

30ig

az óvoda hatályos
tanügyi
dokumentumainak
felülvizsgálata

az alapító okirat a
fenntartói működést
meghatározó
dokumentumok és a
hatályos jogszabályok
koherencia vizsgálata

nevelőtestület
tagjai

óvodavezető

2019. 10.

30ig

Belső
Önértékelési
szabályzat

Jogszabályoknak
megfelelő szabályzat
elfogadása

nevelőtestület, óvodavezető
alkalmazotti
közösség
szülői
szervezet

20. A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER TERVE
16.1. adattábla
Dátum
év

Megnevezése

Tartalom

Az érintettek köre

Felelős

hó

nap

2019. 10.

30ig

Belső
Önértékelési
szabályzat

Jogszabályoknak
megfelelő
szabályzat
elfogadása

nevelőtestület,
alkalmazotti
közösség
szülői szervezet

2020. 08.

31ig

Szakmai
ellenőrzések

ellenőrzési lap
szerint

óvodapedagógusok óvodavezető
óvodavezető
helyettes
Munkaközösség
vezetők

óvodavezető
óvodavezető
helyettes

Március 01-től újraindítottam az Önértékelési Munkaközösséget G.D. vezetésével. Sajnos a
vírus miatt csak egy kolléga önértékelését sikerült teljesen befejeznünk, de a munkaterv szerint
az önértékeléshez kapcsolódó egyes feladatok (pl. dokumentumok elemzése) minden
óvodapedagógus esetében megtörtént. Célom, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően
minden pedagógus önértékelésére sor kerüljön.
21. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának terve
17.1. adattábla
Dátum

28

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója
2020. év
hó

nap időpont

02.

02

16-17

02.

02

16-17

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
Megnevezése
Szombathelyi
Dési Huber
István
Általános Iskola
Konzultáció a
pedagógusokkal

Tartalma

Felelős

Helye

nagycsoportosok közös
projektben vesznek rész

iskola
épülete

B.M.K.

szakmai konzultáció az
óvodapedagógusok és
tanítók között

iskola
épülete

H.H.

22. KÜLSŐ KAPCSOLATOK TERVE
18.1. adattábla Fenntartóval, közművelődés intézményekkel, partner óvodákkal, szakszolgálattal stb..
Dátum
év

hó

Megnevezése

Tartalma

Felelős

Helye

nap

2019. 09. 30
2019
09 1719

fenntartó
Vas megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

munkaterv
véleményezés
iskolakészültségi
előzetes
helyzetfelmérése

óvoda
óvoda

óvodavezető
K.Sz.N.

2019

Idősek Otthona

gyermeknyugdíjastalálkozó
Lámpás
felvonulás Márton
nap
bölcsődés korúak
nevelése
Sportverseny

Idősek
otthona

S.J.

Látogatás a
nagyokkal,
ismerkedés a
tanítókkal

iskola

10

2019. 11. 10.

Dési Huber I.
Ált. Isk.

2020. 04

13

2020. 02

15-16

2020. 04

20

Meseház
Bölcsöde
Zrínyi I.Utcai
Általános
Iskola
Szombathelyi
Dési Huber
I.Utcai
Általános
Iskola

óvodavezető

Meseház óvodavezető
Bölcsöde
iskola
H.H.
óvodavezető

A kapcsolat az együttműködési megállapodások szerint élő, kollegális.
23. TÁRGYI ESZKÖZFEJLESZTÉS (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való
megfelelés) TERVE
19.1. adattábla
TERÜLET

Fejlesztés

CSOPORTSZOBÁK

bútorzat cseréje 1 csoportszobában, fejlesztő szobák és a
tornateremben csepphinta felszerelése

UDVAR

további magaságyások csoportonként, fűszerládák,
virágosládák

29

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

TORNASZOBA

csepphinta

Szakkönyvtár

fejlesztések, magyar népmesetár, diafilmek

IKT

IKT eszközök beszerzése a nevelési tevékenység
támogatásához. Mozabook programhoz szükséges felszereltség
beszerzése

24. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TERVE
20.1. adattábla
Dátum

FELADAT

év
2019.

hó
09.

nap
30

2020.

03.

19.

aktuális időpontban

Felelős

TARTALOM

munkaterv

gyermekvédelmi munkaterv
készítése

gyermekvédelmi
felelős

jelzőrendszer
működtetés
családlátogatás

Gyermekjóléti szolgálattal
való kapcsolattartás
gyermekvédelmi céllal
történő családlátogatások
feltérképezése

gyermekvédelmi
felelős
gyermekvédelmi
felelős

A gyermekvédelmi feladatok ellátásában Andróczi Zita gyermekvédelmi felelős mellett Polz
Anita óvodai szociális segítő nyújtott segítséget.
25. GYERMEKI FEJLŐDÉS NYOMONKÖVETÉSÉNEK TERVE
22.1. adattábla
Dátum
év

hó

FELADAT

Felelős

TARTALOM

nap

2020.

02

29-ig

2020.

08

31-ig

gyermeki
fejlődés
nyomon
követő
dokumentáció
gyermeki
fejlődés
nyomonkövető
dokumentáció

szülők tájékoztatása a
gyermek fejlődéséről

óvodapedagógusok

szülők tájékoztatása a
gyermek fejlődéséről

óvodapedagógusok

26. PR, MARKETING FELADOK ELLÁTÁSÁNAK TERVE
(intézménymenedzselés, képviselet)
22.1. adattábla
Dátum
hó
Aktualitásnak
megfelelően,

FELADAT

Felelős

TARTALOM

nap
aktualizálás

facebook

H.H.

30

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
Gyermeki tevékenységek
pedagógiai magyarázattal

hetente
frissülve

a csoportok
óvodapedagógusai

27. TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉG TERVE
23.1. adattábla
FELADAT

Felelős

TARTALOM

művészeti neveléstehetséggondozás programok
szervezése, projektterv készítése
mozgásfejlesztő programok,
szenzoros integrációs saját
élmény csoport szervezése,
projektterv készítése

néptánc hetente 2 alkalommal

S.Cs.

B.T.
hetente 1 alkalommal délután

28. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSSEL
PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉG TERVE

KAPCSOLATOS

24.1. adattábla
dátum
hó

FELADAT

Felelős

TARTALOM

nap

naponta
éves programterv
szerint

Egészségnap
évszakonként

gyümölcsök
megszerettetése
az éves
projektben való
aktív részvétel
Szemléletváltás
az étkezés és az
érzelmi
intelligencia
területén
minden
nevelésben
résztvevőnek

Gyümölcsnap a hét minden
napján
Gondolkodj egészségesen
program éves

óvodapedagógusok

Tematikus napok

H.H
G.D.

óvodapedagógusok

K.O.
B.T.

29. A
KÖRNYEZETTUDATOS
MAGATARTÁSRA
KAPCSOLATOS PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉG TERVE
25.1. adattábla
2018.
hó
11.

2020februártól

nap
09

FELADAT

Felelős

TARTALOM

Környezettudatos Őszi Márton napi program
magatartásra
nevelés
Mesébe ágyazott
Magaságyás
tapasztalatnyújtás, tanulás
előkészítő
munkálatai,

NEVELÉSSEL

S.Cs.
K.O. munkaközösség
vezető ill. a csoportok
óvónői

31

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
csíráztatás,
növényhajtatás

30. A GYERMEKEK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATÁNAK
MEGSZERVEZÉSÉNEK TERVE
A védőnővel egyeztetés után, a munkaterv szerinti feladatok kölcsönös segítése
26.1. adattábla
2019.
hó

FELADAT

Felelős

TARTALOM

nap
Fogászat
Általános szűrővizsgálat

11
05

H.H.
H.H.

Szöveges indoklás
Nkt. 25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében
különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába,
középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános
szűrővizsgálaton vegyen részt.

31. INTÉZMÉNYI MOTIVÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK TERVE
27.1. adattábla

dátum
év

hó

FELADAT

TARTALOM

Új hagyomány
megerősítése
Pedagógus nap
alkalmából
A nevelési év
értékelése

nap

09.
06.

02.
01.

Új kollégák
befogadó szertartása
Meglepetés ajándék

2019. 08.

31.

Oklevél

2019
2019

Felelős

óvodavezető

óvodavezető

31. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK TERVE
28.1. adattábla
Dátum
év
2019. 10.

hó

Megnevezése

Tartalom

nap
31ig

az óvoda hatályos az alapító okirat a
dokumentumainak fenntartói
működést
felülvizsgálata
meghatározó
dokumentumok és
a hatályos

Érintettek
köre
nevelőtestület
tagjai

Felelős
óvodavezető
és helyettese

szülői
szervezet

32

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465
jogszabályok
koherencia
vizsgálata

2019. 10.

31ig

2019. 10

31-

az óvoda hatályos
tanügyi
dokumentumainak
felülvizsgálata

ig

Különös
közzétételi
lista.

az alapító okirat a
fenntartói
működést
meghatározó
dokumentumok és
a hatályos
jogszabályok
koherencia
vizsgálata

nevelőtestület
tagjai

Jogszabályoknak
megfelelő
szabályzat
elfogadása

nevelőtestület, óvodavezető
alkalmazotti
Önértékelési
közösség
munkaközösség
vezető
szülői
szervezet

meghatározó
dokumentumok és
a hatályos
jogszabályok
szerint

óvodavezető és
helyettese

Óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

„A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26án, szeptember 1-jén, illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba.” A törvényi változások
kapcsán az óvodai dokumentumok felülvizsgálata és módosítása megtörtént 2019. december
hónapban.

32. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK TERVE
29.1. adattábla
Ssz
Dátum
Megnevezése
1
09 hó 20
8.00idő Esély a jövő
nemzedékért
konferencia
10.hó 21nap
Nevelési értekezlet

Tartalma

Helye
Kőrösi
Óvoda
Nevelői
szoba

Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető
h. és Mk,
közösség
vezetők

Óvodavezető

2

3

11.hó

Csapatépítés

Külső
szakemberrel

Szhelyi
Kőrösi
Óvoda

2020.
04. hó

Szakmai
kirándulás

szakmai
tapasztalatszerzés

Zalaegerszeg Óvodavezető

33

Intézmény neve
Címe:
OM azonosítója

Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
036465

Mellékletek:
-

Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi beszámoló

-

Bázisóvodai éves beszámoló

-

Beszámoló a Vöröskereszt Bázisóvodai feladatokról

-

Beszámoló az Egészségnevelési és óvodakerti munkaközösségről

-

Beszámoló az Önértékelési munkaközösség munkájáról

-

Beszámoló a Szülői Munkaközösség munkájáról

-

Beszámoló logopédiai tevékenységről

-

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve

35

Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi beszámoló
Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda

2019/2020-as nevelési év

Az óvoda székhelye: 9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
OM azonosító:036465
Készítette: Andróczi Zita gyermekvédelmi felelős

Az óvodai csoportok száma:7

Bevezető:
A Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda a gyermekvédelmi munkájáról az éves
értékelést az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettem el.

1.

Jogszabályi háttér:

KKKKKorm.3. (III. 1.) EMMI
 1997. évi XXXI. törvény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről évi LXIII. törvény a közoktatási törvény
módosításáról 11/1994. (VI. 8.)
 Az óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII.17)
 CXII évi XXXI. törvény 15/1998. NM rendelet /2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a
nemzeti köznevelésről szóló törvényhez
 A pedagógus, illetve az óvoda, mint intézmény gyermekvédelmi feladatai: Knv. 62 (1)
 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról


ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezmény (1989.)

 Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény
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Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a családügyi igazgatásról

határozza meg a gyermekvédelem rendszerét. A Kt. 121.§ (1) bekezdés 14. pontja szerint,
hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a jegyző megállapította.
E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, a
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tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,
akit tartós nevelésbe vettek.
Az 1997. évi XXXI. törvény 5 paragrafusa szerint a veszélyeztetettség „olyan – magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”.
Veszélyeztetett gyermeknek minősül az, aki a gyermekvédelmi jelzőrendszerbe bekerül.
Jelzőrendszer az, amikor a gyermekjóléti szolgálat együttműködik az egészségügyi és az
oktatási intézményekkel, illetve különböző hatóságokkal.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2. A gyermekfelvételre vonatkozó adatok

Gyermeklétszám

Férőhelyek
száma
(alapító
okirat)

157 fő

185 fő

HH-s
gyermekek
száma

6 fő

HHH-s
gyermekek
száma,
aránya

Veszélyeztetett
gyermekek
száma

2 fő

fő

Egyéb
problémával
küzdő gyermek:
szakvéleménnyel
rendelkező,
magatartás,
beilleszkedési,
tanulási, lelki- és
mentális stb.
23fő

SNI
gyermekek
száma

8 fő

A 2018 . évhez /előző év/, a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma:

emelkedett; csökkent

A 2018..., évhez /előző év/, a veszélyeztetett gyermekek létszáma:

emelkedett; csökkent

A 2018…évhez /előző év/, az egyéb problémával küzdő gyermekek
létszáma:

emelkedett; csökkent

/aláhúzással jelezzük/
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Óvodai nevelésünk célja:
- A gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányaik csökkentése, az életkori és

3.

egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ide értve
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
-

Az óvodai élet változatos tevékenységi formákat biztosítson a gyermek
érdeklődésének megfelelően.

-

Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra,
tanulási és kommunikatív képességre, a környezet védelmére, szeretetére nevelés.

-

Érzelmi biztonságot

nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú

neveléssel a pozitív személyiségvonások erősítése.
-

A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása.

-

Célunk, hogy a gyerekek elfogadják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a
gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes legyen számukra.
Ehhez a felnőtt viselkedése a megfelelő modell, mert ez válik a gyermek számára
természetes viselkedésmóddá.

Óvodapedagógusaink feladatai:

4.

Az óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül:
-

kiemelten az egészséges életmód alakítása,

-

az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,

-

az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

-

biztonságos, nyugodt óvodai mindennapokat teremtsen

-

segítse a gyermekbarátságok kialakulását, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő
képességek megerősödését

-

legyen modell értékű az óvodapedagógus viselkedése és kommunikációja a gyermeki
magatartás és beszédfejlődés alakulása szempontjából

-

segítse a gyermekeket a másság elfogadásában, legyen empatikus

-

töltse meg érzelemmel az ünnepeket, hagyományokat
A gyermekek egyéni fejlesztésének alapelvei

5.
-

Alapvető követelményként állítjuk magunk elé, hogy fizikailag, szellemileg,
erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen tudjanak fejlődni.
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-

Lehetővé tesszük, hogy gyermekeink játszhassanak, szórakozhassanak, és ezek a
tevékenységek feleljenek meg a nevelés által kitűzött céljainknak.

-

Tudatában vagyunk, hogy a 3-7 éves gyermek szociális, tanulási formája az utánzás,
ezért az óvoda valamennyi dolgozója modellként szolgál a gyermekek számára.

-

Elvárásunk magunk felé, hogy az óvodai élet valamennyi területén érvényesítsük az
egyéni differenciálás elvét.
.Szülők és óvoda közötti kapcsolattartás

6.

Kapcsolattartás formái
Szülői értekezlet
Óvodai programok
Egyeztetett találkozások
Fogadóóra
Családlátogatás
Egyeztetett találkozók
Levelezés formában

HH, HHH, SNI
Veszélyeztetett gyermekek, egyéb
problémával küzdő gyermek
9 család
5 család
9 család
-

(zárt facebook csoport, intézményi oldal)

Az 2018 évhez képest az SNI, hátrányos, a veszélyeztetett, egyéb problémával küzdő
gyermekek (magatartás, beilleszkedési, tanulási, lelki- és mentális stb.) családjával a
kapcsolattartás mértéke emelkedett, csökkent /aláhúzással/.

7. Tapasztalatok (HH, HHH, SNI egyéb problémával küzdő gyermekek) kapcsolattartás
során
A szülő elfogadta az óvoda segítségét.
A szülő szükség esetén bizalommal fordul az óvodapedagógushoz.
A szülő szükség esetén bizalommal fordul az óvodavezetőhöz.
A szülő szükség esetén bizalommal fordul a gyermekvédelmi
felelőshöz.

igen (család)
x
x
x
x

A problémás családok nem jelennek meg a szülői értekezleten,
fogadóórán, stb.
A kapcsolatfelvétel kezdeményezése nehéz volt.
A kapcsolatfelvételt a gyermekvédelem kezdeményezte.
8. A gyermekek, illetve családjukat érintő problémák, amelyek akár a veszélyeztetettség
okai lehetnek (HH, HHH, SNI egyéb problémával küzdő gyermekek)
Családok száma
3

anyagi jellegű
5

foglalkoztatással kapcsolatos (állástalan)
párkapcsolati problémák
gyermeknevelési problémák
magatartás problémák
életviteli problémák (alkohol, drog)
egészségügyi veszélyeztetettség
lakhatási problémák
lelki-mentális problémák (pl.: pszichés problémák)
jogi problémák (pl. a gyermek elhelyezése)
gyermekbántalmazás
családon belüli erőszak (pl.: szülő-szülő; szülő gyermek)
igazolatlan óvodai hiányzás
családtag bűnöző életmódja

1
2
3

A család és gyermekjóléti szolgálatnak jelzett ügyek száma: 1
Jelzőrendszeri esetmegbeszélések száma /telefonos, családsegítővel, esetkonferencia, írásos
jelzések száma/: 1
Összesen: 1 fő gyermek esetében volt indokolt több, kevesebb alkalommal szakember
segítségét igénybe venni.

9. Intézmény együttműködése a társadalmi környezettel
Szakember megnevezése
Gyámügyi ügyintéző
Családsegítő /esetmenedzser/
Nevelési Tanácsadó
Gyermekpszichiáter
Óvodai szociális segítő
Védőnő
Egyéb: mediátor, jogász, orvos
Óvoda-iskola közötti kapcsolat
Bölcsőde-óvoda kapcsolata
Civil szervezetek

fő

Tapasztalatok

1

1

3

1

Lehetséges tapasztalatok (számmal jelölve a táblázatban)
1. az együttműködés megfelelő
2. az együttműködés nem megfelelő
4. rendszeres kapcsolattartás, korrekt

10. Óvodai programokon való részvétele a családoknak
Programok
Jeles napok megünneplése
Gyermeknap
Évzáró
Közös játék délutánok szülőkkel
Egészségvédő programok /védőnők szervezésében/
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X jelölve

x

x

Egyéb: kirándulások, élménypedagógiai foglalkozások, stb.

x

11. A gyermek helyzetének javítása érdekében tett egyéb tevékenységek
Tevékenység
A szülők gyermeknevelési kompetenciáinak fejlesztése
Családsegítővel való konzultáció
Tehetséggondozás (rajzpályázat, sport egyéb)
Családok támogatása (adományok gyűjtése, beszélgetés, segítés)
Civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás
Családsegítőhöz irányított családok száma

x jelölve
x
x

1 család

A gyermekvédelmi felelős – óvodavezető – óvodapedagógus – szakember közös
megbeszéléseinek száma: 1
nem volt rá szükség (aláhúzással)
A gyermekvédelmi felelős – óvodavezető – óvodapedagógus – szülő – szakember
/esetkonferencia/ közös megbeszéléseinek száma: 1 nem volt rá szükség (aláhúzással)
Gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen (Nevelési Tanácsadó), Gyermekvédelem,
gyermekvédelmi munkaközösség, prevenciós napok, tanácskozások) 2 fő vett részt az
óvodából.

12. Eredményesség

Gyermekvédelmi tevékenységek, megvalósított feladatok:
-

A szülőket a tanév kezdetekor tájékoztattuk arról ki az, aki ellátja a gyermek és
ifjúságvédelmi felelős feladatait. Tájékoztatást adtunk arról is, hogy a gyermekvédelmi
felelős, a szociális segítő hol és mikor kereshető fel.

-

Az óvodába járó gyermekek családi helyzetének feltérképezése a nevelési év elején
megtörtént.

-

Nyilvántartásba vettük a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodásokat.

-

A feltárt problémákra a megoldási javaslatokat kidolgoztuk, és egyeztettünk a
csoportban dolgozó óvónőkkel, ha szükség volt rá külső segítséget vettünk igénybe. A
hátrányos helyzetű családok megsegítésének lehetőségeit megbeszéltük.

-

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 12 gyermek részesül.

-

Esetkonferencián 1 kisgyermek esetében került sor. Nevelési és szociális problémák
miatt, melyek érdekében a TEGYESZ, a Családvédelmi Szolgálat és az
óvodapedagógusok között folyamatos az együttműködés.
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-

A családi környezet megfigyelése 0 esetben vált szükségessé, az óvodapedagógusok
által kezdeményezett problémamegoldó tanácskozásra 0 esetben volt szükség, melyben
életviteli problémák megoldásában adtak tanácsokat a szülőknek.

-

Általánosságban a gyermekek gondozottságával nem volt probléma, egy-egy eset
előfordult, amit a csoportban dolgozó óvodapedagógusok tapintatosan meg tudtak
beszélni a szülőkkel. Elmondhatjuk, hogy a szülők együttműködőek.

-

Fejtetvesség az elmúlt évekhez mérten kevesebb gyermeknél fordul elő, ez köszönhető
a folyamatos védőnői ellenőrzéseknek és az óvodapedagógusok tájékoztató
munkájának.

-

A baleset megelőzése érdekében az óvoda épületében és az udvarán a lehető legrövidebb
időn belül igyekszünk megjavítani a megrongálódott használati tárgyakat.

-

Az ingyenes óvodai étkezésben lévő gyermekek névsorát egyeztettük.

-

Szülői értekezleten a szülőket tájékoztattuk az igényelhető segélyezési formákról
(ingyenes étkezési lehetőség).

-

Bizalmas partneri kapcsolatot alakítottunk ki az óvodapedagógus és a szülők között.

-

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, szociális segítővel a szülők
a szülői értekezleten megismerkedhettek.

-

Külső segítő intézményekkel felvettük a kapcsolatot és folyamatos kapcsolattartásban
voltunk (Pedagógiai Szakszolgálat).

-

Egészségügyi szűrővizsgálatokon (látás, hallás, fogászat, fejtetvesség) rendszeresen
részt vettek a gyermekek.

-

A védőnő folyamatosan ellenőrzi és segíti az intézményt a személyi higiénia
ellenőrzésében.

o

-

A tanköteles gyermekek óvodába járását ellenőriztük, a hiányzásokat áttekintettük.

-

A hiányzások okát felderítettük. Az okokat igyekeztünk orvosolni.

-

A tapasztalt problémákat a nevelőtestülettel egyeztettük.

-

Az iskolakészültségi szint mérésének, értékelésének feladatai:
2019 szeptemberében az intézmény fejlesztőpedagógusa és a Nevelési Tanácsadó

szakembere elvégezte a tanköteles korú nagycsoportos gyermekek játékos iskolaérettségi
szintfelmérőjét. Az arra rászoruló gyermekeknél a készség- képességfejlesztést egyéni
fejlesztési terv elkészítése után az óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus, tudatos pedagógiai
munkával megkezdték az egyéni differenciált felzárkóztatást, illetve folyamatosan végezték a
nevelési évben.
o

A fejlődés valamilyen területén lemaradt gyermekeknél, amennyiben óvodán belül nem

tudtuk a problémát orvosolni, szakember segítségét igénybe vettük.
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-

A Szakszolgálathoz küldött gyermekek szakvéleményét megismertük, megbeszéltük a
problémákat és a feladatokat. Fejlesztő óvodapedagógus szakmai segítségét igénybe
vettük.

-

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek fejlődését nyomon követtük.
Esélyegyenlőség biztosítását figyelembe vettük a gyermekek optimális, időben történő
iskolakezdése érdekében.

-

Az SNI gyermekek fejlődését, felzárkóztatását, gyógypedagógus útmutatásai alapján
végeztük.

-

A beiskolázás adatai életkor szerint és a hátrányos gyermekek arányának
figyelembevételével a 2019/2020 nevelési évben.

-

A járványügyi helyzetben a fejlesztendő gyermekek adatait a szakemberek
rendelkezésére bocsátottuk, hogy fejlesztésük az átmeneti időben online is
megvalósulhasson.

-

A HH, HHH és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok
figyelmét külön felhívtuk az ingyenes étkezési lehetőségre a járvány idején.

Tanköteles gyermekek száma:

63 fő, ebből

Hátrányos helyzetű:

6 fő

SNI:

7 fő

Egyéb problémával küzdő gyermek: 23 fő
Iskolai tanulmányait megkezdi:

47 fő ebből

Hátrányos helyzetű:

4 fő

SNI:

5 fő

Egyéb problémával küzdő gyermek: 0 fő
A Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján óvodában marad: 16 fő

-

A hiányzások száma a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknél nem volt
számottevő, a gyermekek rendszeresen jártak óvodába. Igazolatlan hiányzást nem
tapasztaltunk.

-

A gyermek feltétel nélküli elfogadását szeretetét alapvető feladatnak tekintettük.

-

Nevelési tanácsadó, családsegítő segítségét igénybe vettük.

-

Az óvónőkkel együtt keressük a megoldást az adott problémára.
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Bázisóvodai éves
beszámoló
Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai
Óvoda
2019/2020

Készítette: Berta Tiborné
bázisóvodai koordinátor

Szombathely, 2020. 06. 12.

Helyi nevelési programunkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmód. Az egészség
számunkra a test és a lélek harmóniáját, az emberi élet legnagyobb értékét jelenti. Célunk az
egészséges életmód megalapozása, olyan gyermekek nevelése, akik egész életükben megőrzik
az egészséges életmód iráni igényt. Nagy hangsúlyt fektetünk az életkornak megfelelő korszerű
táplálkozásra, az étkezési szokások megalapozására.
Az egészségnevelés átfogó hatásrendszerével tudjuk segíteni a gyermekek testi, lelki, értelmi
és szociális fejlesztését.
A Programunk sajátossága, hogy az egészséges életmódra nevelés az óvodai nevelés minden
területét áthatja, és korszerű eszközrendszerével gazdagítja.
Éves programtervünk első megvalósítandó feladata ősszel, október 9 én került megrendezésre.
Az óvoda szülői munkaközösségének tagjai az óvoda dolgozóival szorosan együttműködve
készítették elő ezt a délutánt.
Célunk a családok bevonásával az érzelmi intelligencia fejlesztése, pozitív életszemlélet
kialakítása, egészséges ételek, italok kóstolása, egészséges édességek elkészítése volt. A
programok megvalósítására az óvoda csoportszobáiban, a tornateremben, az óvoda aulájában
került sor. A szülői munkaközösségi tagok gyümölcsleveket préseltek, egészséges zöldséges,
gyümölcsös italokat készítettek a programban résztvevők számára. Ezzel is hozzájárultak
ahhoz, hogy a gyermekek és a felnőttek szervezetét felkészítsék a téli időszakra, vitaminokkal
lássák el, hogy a betegségek elleni hatékonyan tudjanak védekezni.
Minden csoportszobában az óvodapedagógusok vezetésével szülők és gyermekek közösen
barkácsolhattak, őszi dekorációkat készíthettek termésekből, gyümölcsökből, zöldségekből,
amit haza is vihettek. Egészséges finomságokat készítettek egyik csoportban, a másikban almát
sütőtököt sütöttek. Az óvoda tornatermében táncház nyílott, népzenére mozoghattak,
táncolhattak felnőttek, gyermekek egyaránt. Ez a mozgásforma nagyszerű lehetőséget adott
arra, hogy a felhalmozódott feszültséget kimozogják magukból, mozgáskultúrájuk fejlődjön,
zenei ízlésük formálódjon, ismerkedjenek a „tiszta forrással”, a népzenével.

Programsorozatunk következő állomása is szorosan kapcsolódott az egészségmegőrzéshez.
Hogyan erősítsük immunrendszerünket a Kneipp tanok alapján.
Lehetőségem adódott rá, hogy elvégezzek egy egészségfejlesztő tanfolyamot Ölbőn a
Szent Miklós Gyógyfüves Házban.
Ennek a tanfolyamnak a tapasztalatait, a Kneipp módszer 5 alappillérét, gyógynövényekről
való alapvető ismereteket, egészségmegörző technikákat osztottam mega a jelenlevő

kolléganőknek, gyógyteákat kínáltunk. Megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, ki hogyan
tudja ezeket a mindennapokban hasznosítani az óvodai élet különböző területein. Körbejártuk
óvodánk gyógynövénykertjeit, megtekintettük a magaságyásokat, végig jártuk a
taposóösvényünket. Hasznos ismeretekkel felvértezve távozhattak tőlünk a résztvevők.
Január 20 án P.-F.A. „Ovikert, egészségmegörzés az alapoktól” előadását hallgathattuk meg.
Részletesen ismertette a magaságyások telepítésének kritériumait, mikor hogyan kell a földjét
újratölteni, gondozni, védeni a növényeket a kártevők ellen, hogy tudjuk ezt a gyerekekkel
megvalósítani. Ismertette milyen növényeket érdemes telepítenünk bele, melyik növényt lehet
egymás mellé ültetni, melyiket nem tanácsos. Módszertani segédanyagokat kaptunk a további
sikeres használathoz.
A tervezett programok következő előadásait későbbi időpontra halasztottuk.

Sombathely, 2020. 06. 12.

Berta Tiborné
bázisóvodai koordinátor

Beszámoló a Vöröskereszt
Bázisóvodai feladatokról
Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda
2019/20-as nevelési év

Készítette: Kocsis Orsolya

Alapadatok:
•a bázisóvoda neve: Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
•címe: 9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.
•ovielnöke: Kocsis Orsolya
•létszám: megközelítőleg 151 fő gyermek, 24 fő felnőtt A bázisóvodai
tagság az egész intézményre vonatkozik!

Feladatok: (a munkatervben meghatározottak
alapján)
Szervezési feladatok:
•az elsősegélynyújtó láda áttekintése, a lejárt szavatosságú eszközök
kicserélése
•a csoportok elsősegélynyújtó ládáinak áttekintése, hiányosságok pótlása,
lejárteszközök kicserélése
•elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése az első nevelés nélküli munkanapra,
minden kolléga részvételével
•pályázatfigyelés – ingyenes elsősegélynyújtó képzésekre jelentkezés az
arra vállalkozó kollégáknak (egész évben)
•kollégák és szülők tájékoztatása mentálhigiénés és egészségnevelési témájú
városi programokról, előadásokról (egész évben)
•műanyagkupak gyűjtési akciók megszervezése jótékony célokra
•november hónap második felében csatlakozás a Megyei Vöröskereszt
Cipős dobozakciójához (játékok, tartós élelmiszerek gyűjtése
csoportonként), a csomagokeljuttatása a Vöröskereszt szombathelyi
irodájába
•a Vöröskereszt által szervezett programokon, ünnepségeken való részvétel
(Véradó Ünnepség, gyermekműsorok; karácsonyi vásár, idősek otthona) –
ezeken főként felkérésre veszünk részt, amennyiben az óvoda sok programja
mellett lesz lehetőség a színvonalas felkészülésre.

•konzultáció
az
óvodapszichológus
(M.
I.)
kutatómunkájának/pályázatiprogramjának eredményéről (ebben a nevelési
évben ér véget a kutatás), a mentálhigiénés eredmények áttanulmányozása
•konzultáció a Szülői Közösség tagjaival egy esetleges, szülőknek tartott,
intézményen belüli előadás témájáról
•a Vöröskereszt tagsági díj begyűjtése, új tagok felvétele
•éves védőnői szűrővizsgálatok (2 alkalom); fejtetvesség- és körömvizsgálat
•az egészségvédelmi, járványügyi szabályok, jogi rendelkezések
szakszerűalkalmazása, a kollégák tájékoztatása törvénymódosítás esetén
(betegségek fázisai, szülők értesítése; láz, fejsérülés, végtagsérülés, egyéb
sérülés)
Nevelési feladatok:
•kisebb balesetek esetén a gyermekek bevonása a sebkezelés, borogatás,
fertőtlenítés folyamatába, megismertetésük az elsősegélynyújtó láda
tartalmával
•megemlékezés ebben a témakörben a jeles napokról: szeptember
13.:elsősegélynyújtás világnapja, október: 17.: fehérbot világnapja, április
7.:egészségügyi világnap, május 8.: Vöröskereszt és Vörös Félhold
világnapja – a megemlékezések a csoportok éves tervéhez illeszkedve,
fakultatívan valósulnak meg, és a bázisóvoda elnöke játékötletekkel, saját
készítésű játékokkal segíti a kollégáknak a gördülékeny és játékos
témafeldolgozást
•lehetséges óvoda szintű programok: látogatás a Mentőállomásra,
fogyatékkal élővendég meghívása a gyermekek közé, játékos vetélkedők,
mentőautó megtekintése az óvodaudvaron, látogatás a Fő térre az aktuális
programokra
•védőnői látogatás január második felében a helyes fogápolás témájában
(nagycsoportos életkorúak)

Megvalósult feladatok:
•Az áttekintett elsősegélynyújtó ládák tartalmának lejárati ideje 2021 és
2024 között esedékes.
•2019. augusztusában három fő vett részt a „Gyermekkori elsősegélynyújtás
óvodai dolgozóknak” című továbbképzésen. Az ott elhangzottakat és
gyakorlatokat az intézmény minden dolgozójának bemutatta H. B.
mentőtiszt, 2019. augusztus végén.
•Pályázatfigyelés: az erre megbízott kolléga rendszeresen osztott meg az
intézmény dolgozóival mentálhigiénés tanfolyamokat, tréningeket,
eseményeket. Főként a járványügyi helyzetben értesültünk online
képzésekről, előadásokról. A kollégák közül néhányan éltek az online
tartalmak nyújtotta lehetőségekkel.
•december hónapban ismét csatlakoztunk a Megyei Vöröskereszt Cipős
doboz akciójához (játékok, tartós élelmiszerek gyűjtése csoportonként). A
csomagokat eljuttattuk a Vöröskereszt szombathelyi irodájába. A többéves
tapasztalattal rendelkező kollégák arról számoltak be, hogy az utóbbi
években a szülők segítő- és adakozó készsége csökken. Bázisóvoda
elnökként igyekszem a jövő évben még nagyobb motiváltságot kelteni a
szülőkben. Véleményem szerint az óvodánkból beérkezett adományok
mennyisége és minősége is jelentős.
•a Vöröskereszt által szervezett programokon, ünnepségeken való részvétel:
ebben az évben a fő téri adventi vásáron adott elő színvonalas karácsonyváró
műsort a Tulipán csoport. Ezt követően pedig intézményünk nyugdíjas
pedagógusainak, nevelést segítő munkatársainak mutatták be betlehemes
produkciójukat.
•konzultáció az óvodapszichológus (M. I.) kutatómunkájának/pályázati
programjának eredményéről: az óvodapszichológustól rendszeresen kértek
fogadóórákat a szülő közösség tagjai. A koronavírus-járvány miatt a
másodikfélévben a kutatási program leállt, de az esetleges folytatásról és az
eddigieredményekről érdeklődni fogunk M. I. amint az ő munkaköre is
stabilan visszaáll a megszokott rendbe.
•Védőnői vizsgálatok: a koronavírus-járvány előtt két alkalommal végzett
az óvodavédőnője, S. M. fejtetvességi- és körömvizsgálatot, melyet minden
csoport a csoportnaplóban rögzített.
•Bázisóvodánk vöröskeresztes alapszervezete G. V. M. távozásával és
jómagam kinevezésével alapszervezeti gyűlést igényelt, melynek keretein
belül új tisztségviselőket is választottunk.

Június hónaptól a kinevezett alapszervezeti titkár, K. Sz. N. távozik az
intézményből, így a közeljövőben esedékes lesz pozíciójára más személyt
választani. Az új kollégák közül többen is jelezték belépési szándékukat az
alapszervezetbe. Az ebből kifolyó adminisztratív munkákat a koronavírusjárvány félbeszakította.
•Járványügyi szabályok: A március közepétől életbe lépő veszélyhelyzet
még aktuálisabbá tette intézményünk bázisóvoda mivoltát. Rendszeresen
kaptunk tájékoztatásokat, ötleteket, javaslatokat a Magyarországi
Vöröskereszt levelezőlistájáról, melyeket az aktuális országos járványügyi
szabályokkal, óvintézkedésekkel egybevetve kivonatoltunk.
Mivel az állásfoglalások a két szervezetben megegyeztek, így egységes
intézkedésekről tudtuk tájékoztatni a szülői közösséget (ügyeleti ellátásban
zsiliprendszer, rendszeres fertőtlenítés, higiéniai- és védőfelszerelések
biztosítása az önkormányzat jóvoltából). Nevelést segítő munkatársaink
(dajkák) nagy segítséget nyújtottak kollégáiknak, maszkok varrásával. Az
óvodapedagógus kollégák a mentálhigiénés szempontokban végeztek
kiemelkedő munkát: digitális óvodai nevelés során támogatták, segítették a
családokat, valamint az évszaknak megfelelő óvodai dekoráció
elhelyezésével biztosították az óvodába visszaérkező gyermekeket a
barátságos, nyugodt, természetes légkörről.
•Gyermekek megismertetése az egészségügyi szokásokkal: noha ez egész
évben kiemelt nevelési feladat, a járványügyi helyzetben még
hangsúlyosabbá vált. Az alapvető szabályokat a gyermekek játékos úton
sajátították el (távolságtartást igénylő játékok, „kézmosó versikék”,
zsebkendő használat stb.).
•Jeles napok: idén egy újabb jeles nappal bővült intézményünk
bázisóvodairendszere: február 22. a magyar parasport napja. Ebből az
alkalomból a FODISZ szervezett Lélekmozgató pályázatot óvodák és
iskolák részére a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából. Fő üzenetük:
„Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, vesztesnek lenni.” Ennek szellemében
intézményünk óvodai csoportjai fogyatékossági területekhez kapcsolódó
érzékenyítő játékokat játszottak.
A képekből, élményleírásokból, véleményekből álló programbeszámolóval
indultunk a pályázaton, melyet az ötfős zsűri a legjobb 21 pályamű közé
választott, és 50 000 Ft értékű Decathlon ajándékkártyával jutalmazott. Ez a
siker motiválja az intézményt további pályázatokon való részvételre, s
egyúttal rendkívül jó lehetőségnek tartjuk ezeket a programokat a
gyermekek érzékenyítésére.

Beszámoló az
Egészségnevelési és
Óvodakerti Munkaközösségről
Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda
2019/20-as nevelési év

Készítette:
Kocsis Orsolya, munkaközösségi vezető

Alapadatok:
A munkaközösség neve: Egészségnevelési és Óvodakerti Munkaközösség
Címe: 9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor Utca 7.
Munkaközösség-vezető: Kocsis Orsolya
A munkaközösség létszáma: 15 fő (14 fő óvodapedagógus, 1 fő intézményvezetőóvodapedagógus)
Feladatok (a munkatervben meghatározottak szerint):
•Nevelés

nélküli

munkanapokon

a

kollégákkal

közös

ötletelés

a

Pedagógiai

Programáttekintésével: módosítások, kiegészítések megvitatása
•Pályázatfigyelés, a csoporton kívüli munkaidőben az intézményi számítógépeken tájékozódás
az interneten, könyvtárakban (szakirodalom olvasása), az újinformációk megosztása
értekezleteken
•A munkaközösségi tagok potenciáljának megismerésével ösztönzés tanfolyamokon,
műhelygyakorlatokon, pályázatokon, jó gyakorlatokon való részvételre
•Évszakonkénti játékdélutánok szervezése: Őszi Dünnyögő, Adventi Manódélután, Tavaszi
Játszóház, Juniális. Szoros együttműködés a szülői közösséggel. A mindennapokban a
szemléltető játékok, eszközök használata, melyekről otthon a gyermek örömmel mesél. A zárt
facebook-csoportokon hasznos információk, bejegyzések, oldalak megosztása.
•Évente legalább egyszer a munkaközösség vezetője felméri a csoportok egészségneveléssel
kapcsolatos tárgyi felszereltségét, a munkaközösségi alkalmakon átbeszélik a kéréseket,
észrevételeket, tárgyalnak az anyagi feltételekről.
•A két csoport továbbra is gondozza a magaságyást, a többi csoport pedig a virágládáját. A
csoportok betekintést engednek munkájukba, megosztják sikereiket. A pedagógusok
példamutatással keltik fel a gyermekek igényét a rendszeresnövénygondozásra. A beosztás
alapján minden csoport gondozza a Kneipp-ösvényt és a sziklakertet.
•A munkaközösség vezetője az Iskolakert-hálózat kapcsolattartója. Tájékoztatja kollégáit a
hálózattal kapcsolatos információkról, hírekről. Ismerteti az önkormányzatban az érintetteket
az óvoda programjairól, melyek azegészségtudatos életmóddal kapcsolatosak (pl. jó
gyakorlatok, játékdélutánok, faültetés stb.)

•Tanfolyamokon, továbbképzéseken részt vett kollégák felkérése a tapasztalatcserére, a
kollégák felkészítésére, kérdések megválaszolására. Érdeklődő kollégák jelentkeztetése
Kneipp-módszeres továbbképzésekre, programokra
•A járványos időszakok során kiemelt figyelem és biztonság betartása és betartatása (higiénia,
fertőtlenítés, szellőztetés, párologtatás, beteg személyek kivonása a közösségből). Ennek
sikeressége a szülőkkel való szoros együttműködéssel valósulhat csak meg.
•A pedagógus mindig tartsa szem előtt, hogy az óvodáskorú gyermekek szemléletformálása,
életmód alakítása, egészségnevelése csak játékba ágyazottan tud megvalósulni! Fontos, hogy
ennek megszervezésében és lebonyolításában számíthassanak egymás javaslataira, tanácsaira,
a vezetőség támogatására.
Megvalósult feladatok:
2019. szeptember: Évkezdéskor, az új gyermekek beszoktatásánál sok időt töltöttünk az
óvodaudvaron. Ennek részeként ők is megismerkedtek a magaságyásban található növényekkel,
és az érdeklődő gyermekek segítettek megtisztítani az ágyást. Eközben az udvar többi része is
a csoportok gondjaira volt bízva: a sziklakertet és a Kneipp-ösvényt az előre beosztott táblázat
alapján, csoportonként gondozzuk, gyomtalanítjuk. Szeptemberben a betakarított borsóval és
hagymával egészítettük ki az uzsonnát. A hónap végén intézményünk jelentkezett a 10 Millió
Fa – mozgalom szombathelyi szervezetének novemberi ültetési programjára. Az
Iskolakertekért Alapítványhoz eljuttatott Jó gyakorlatunk alapján, Mihály nap környékén (09.
29.) betakarítottuk a magaságyás zöldségeit, gyomláltunk és komposztot gyűjtöttünk a
gyermekek segítségével. A fűszerkertben található növényeket (kakukkfű, bazsalikom)
megkóstoltuk, a levendulából csokrot kötöttünk.

2019. október: A kiscsoportos életkorúakban is kialakult a magaságyás megfigyelése.
Örömünkre volt olyan gyermek, aki önállóan jelezte, hogy az elszáradt, oda nem illő növényi
részeket ki kell szedni az ágyásból. Október 9-én tartottuk az immár hagyománnyá vált,
évszakonként megrendezett (itt őszi) játékdélutánunkat, ahol fontos szerepet játszott a
gyümölcsök elfogyasztása kompót formájában, valamint a gesztenyesütés. Ebben a hónapban
munkaközösségi vezetőként lehetőségem volt részt venni egy műhelymunka-programon,
melyen S. M. mutatta be egy vas megyei általános iskola magaságyás-programját, iskolakerti
tevékenységét. A szakmai programon csak iskolák képviseltették magukat, és az itt folytatott
tanácsok, ötletmegosztások rendkívül hasznosnak bizonyultak óvodánk számára is, és további
kapcsolatokat építhettünk ki ezáltal olyan intézményekkel, akik az Iskolakertekért Alapítvány
tagjai. Továbbra is a Jó gyakorlatot követve, Orsolya nap környékén (10. 21.) az összes termést
betakarítottuk. Áttelelő zöldségnek salátát ültettünk a gyermekekkel közösen. A hónapban
sokat esett az eső, így viszonylag kevésszer tartózkodtunk az udvaron.
Október végén a közeli kertészetben megvásároltuk a facsemetéket a novemberi közös
ültetéshez. Minden csoportnak vásároltunk gyümölcsfát: batula almát, téli almát, sándor
cseresznyét, rózsakajszit, tüskéskörtét, debreceni meggyet, besztercei szilvát. Intézményünk
gondnoka rendszeresen karbantartja az udvar kerti részeit (Knepp-ösvény, sziklakert,
fűszerkert, virágoskert). Az iskolai őszi ideje alatt nem igényeltek a szülők gyermekeikre
ellátást, így a közelben lakó kollégák gondoskodtak a növényekről. Munkaközösségünk egy
tagja vett részt Kneipp-tanfolyamon, melyet az óvoda is támogatott. B. T. a tanfolyamon
szerzett tapasztalatok segítségével 10. 17-én Kneipp-bemutatót tartott a szakmai napra
jelentkező, más intézményekből érkező kollégáknak.
2019. november: A faültetést az őszi szünet utáni hétre terveztük, de sokszor módosítani kellett
rajta a kedvezőtlen időjárás miatt, így végül november 6-án zajlott. A csemeték ültetési helyét
szakemberek állapították meg. Fontos szempont volt, hogy olyan helyre kerüljenek, ahol a
gyermekek esetlegesen nem tudnak kárt tenni bennük (pl. véletlenül neki szaladnak), kifejlődött
faként pedig, a megporzás idején a rovarvilág sem okoz veszélyhelyzetet az emberekre nézve.
A szakértők mellett kertészként dolgozó szülőket is bevontunk az ültetés folyamatába. A
gyermekek rendkívül érdeklődőek voltak, és lapátok, gumicsizmák, öntözőkannák segítségével
aktívan részt tudtak venni az ültetés minden fázisában.

A kollektíva is kiemelkedően aktív volt a megszervezésben és lebonyolításban. Sok pozitív
szülői visszajelzést is kaptunk, valamint a helyi sajtó (Vas Népe) is foglalkozott a programmal.
Ebben a hónapban nem csak a magaságyással, hanem az egész óvodaudvar felfedezésével
foglalkoztunk, hiszen november hónapban már jócskán találhatunk őszi terméseket (dió,
mogyoró), leveleket. Áttelelő zöldségnek metélőhagymát, dughagymát, fokhagymát ültettünk
a gyermekekkel közösen. Intézményünk gondnoka rendszeresen karbantartja az udvar kerti
részeit (Kneipp-ösvény, sziklakert, fűszerkert, virágoskert).
2019 december: A téli hónapokra eredetileg a Jó gyakorlatban is megjelölt, F. A. által
összeállított játékos kertművelési történeteket terveztük, de egyéb óvodai programok és
szervezések miatt erre nem került sor. Az év utolsó hónapja az óvodakert szempontjából
passzívabb időszak. Az adventi játékdélutánon, Luca-napra való tekintettel búzát ültettünk
joghurtos poharakba az érdeklődő családokkal. A karácsonyi szünet előtt munkaközösségi
alkalomként F. A. mutatta be a kollégáknak éves ültetési tervét, válaszolt a felmerülő
kérdésekre, ötleteket gyűjtöttünk a jövő évre.
Nem várt közműmunkálatok miatt sajnos a virágoskertben jelentős károk keletkeztek (a
munkagépek roncsolták a talajt), és az egyik facsemete is veszélybe került, de végül abban nem
keletkezett kár. Az iskolai téli szünet alatt nem igényeltek a szülők gyermekeikre ellátást, így a
közelben lakó kollégák gondoskodtak a növényekről.
2020 január: Mérsékelten enyhe volt az időjárás ebben a hónapban. A magaságyás növényeit
folyamatosan figyeltük a gyermekekkel. Tekintettel az óvoda egyéb programjaira,
szolgáltatásaira, melyek rendszeres alkalmazkodást, szervezést igényelnek (báb- és
zeneelőadások, sporttevékenységek), úgy határoztunk F. A.-val egyeztetve, hogy a játékos
kertművelési történetekkel összefüggő, csoportszobai tevékenységeket, foglalkozásokat
márciusban kezdjük meg.
2020 február: Ebben a hónapban már átlátható volt a virágoskert helyzete a munkagépek
okozta károkkal kapcsolatban. Szülői közösségünk kertészetben dolgozó tagjaival arra a
döntésre jutottunk, hogy amennyiben a tulipánok, nárciszok, gyöngyikék elpusztultak, akkor
terméskő-, vagy virágmandalával dekoráljuk ezt a területet. A csoportszobákban magültetéssel
kísérletet végeztünk: a fagyasztóba tett magokat felolvasztás nélkül ültettük el.

A megfigyelés arra irányult, hogy a magokat mennyire akadályozza a fagy. A magok jelentős
része elfagyott, így lehetőség nyílt annak megbeszélésére, hogy miért jelentős a növényvilág és
a mezőgazdaság szempontjából a kedvező tavaszi időjárás eljövetele. Boltban vásárolt
csíráztatótálban a hónap végén megkezdtük a balkonparadicsomok csíráztatását, valamint a
hagyma hajtatását (lásd: képek). A gyermekek közül a növény vízellátottságától függően
mindig volt egy „magfelelős”, aki segédkezett az öntözésben. A magaságyás növényei
egészségesen növekedtek. A hónap végén retket ültettünk a magaságyásba.
2020 március: Március hónapban két hétig tartott az óvodai ellátás. Ebben az időszakban
kedvező volt az időjárás arra, hogy a környéken sétákat téve megfigyeléseket végezzünk a
környező házak kertjeiben, valamint a patakparton. A magaságyást a gyermekek gyomlálták,
tisztították óvodapedagógus segítségével. Nagy örömünkre, a karbantartó gondos munkájának
köszönhetően a virágoskert szerencsésen átvészelte a télen keletkezett munkakárokat, és a
tulipánok, nárciszok, gyöngyikék növekedésnek indultak. A tulipánfa és az orgonabokor is
éledezett, és a sziklakertbe ültetett növények (pl kövirózsa) is kezdik visszanyerni egészséges
színüket.
A novemberben ültetett gyümölcsfacsemetéken is apró hajtásokat figyelhettünk meg, valamint
a kifejlett fák is virágzásnak indultak. A csoportszobában is aktívan tevékenykedtünk:
mandulaágakat figyeltünk meg bimbózástól a virágzásig. Egy városi borszaküzlet pedig két
különböző fajta szőlővesszőt kínált gondozási és ültetési útmutatóval, így ezt is beszereztünk a
csoport számára, szemléltetésnek. A csíráztató tálban a hagymák, balkonparadicsomok,
snidlingek egészségesen növekedtek. Óvodavezetőnk jóvoltából újabb magaságyással bővült
intézményünk, azonban ennek feltöltése és előkészítése félbemaradt a kialakult egészségügyi
helyzet miatt. Intézkedések az óvodakerttel kapcsolatban a járvány és a veszélyhelyzet idejére:
A március 16-i óvodabezárásra való tekintettel a kollégák hazavitték azokat a növényeket,
amelyek otthoni neveléssel vagy kerti kiültetéssel megmenthetők voltak. A kötelezően
biztosítandó ügyeleti napokon az adott kolléga ellenőrizte az udvar és az épület növényeit,
biztosította a vízellátottságot. Szerencsére a magaságyásban növekvő metélőhagyma,
fokhagyma, retek és saláta kevésbé igényes növény, így bíztunk benne, hogy átvészelik ezt az
időszakot.

Külön segítség volt számunkra, hogy F. A. felajánlotta, hogy kertészeti és ültetési tervekkel,
videókkal, tanácsokkal segíti az otthoni kertészkedést a családok számára. A veszélyhelyzet
idején két videóval segítette az otthoni, gyermekekkel közös kertészkedést (tojáshéjba ültetett
magok, mohagraffiti). Ezekkel a tervekkel és megvalósításokkal bíztunk benne, hogy amennyi
növényt csak tudunk, megmenthetünk. F. A. jóvoltából nyáron várhatóan egy harmadik
magaságyással bővül óvodakertünk. Ezzel kapcsolatban a kollektívából sokan érdeklődnek az
óvodakerti munkálatok és az ezzel kapcsolatos nevelési feladatok iránt. Tekintettel arra, hogy
ez a jelentős bővülés több embert igényel, tervbe vettük, hogy ősszel egy munkaközösségi
értekezlet keretein belül, a kertészként dolgozó szülők bevonásával megtervezzük a
magaságyások beosztását, a virágládák gondozását, valamint az óvodakert egyéb helyszíneinek
(sziklakert, virágoskert, Kneipp-ösvény, fűszerkert) művelését. A jelentős kertészeti terület
növekedése nagy örömet jelent számunkra, de egyben kihívást is, melynek koordinálásához a
kollektíva jelentős bevonása szükséges.
2020 május: a hónap első hetétől ügyeleti ellátásban funkcionált az óvoda, majd utolsó héttől
megnyitotta kapuit a - kormányrendelkezések értelmében – létszámkorlátozás nélkül. Az udvar
jelentős gondozásra szorult, melyet az intézmény gondnoka folyamatosan ellát.
Az ügyeleti időszakban az új, második magaságyásba K. F. vezetésével a gyermekek borsót,
répát, salátát, céklát, snidlinget, lila hagymát és fűszernövényeket ültettek. A SÜNI és a
PILLANGÓ csoport is ugyanezen növényeket ültette a magaságyásaikba.
Egyéb egészségnevelési feladatok megvalósítása:
Mentálhigiénés szempontból kiemelkedő volt a február 22-éhez köthető Magyar Parasport
Napja. Ebből az alkalomból a FODISZ szervezett Lélekmozgató pályázatot óvodák és iskolák
részére a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából. Fő üzenetük: „Fogyatékosnak lenni nem
azt jelenti, vesztesnek lenni.” Ennek szellemében intézményünk óvodai csoportjai
fogyatékossági területekhez kapcsolódó érzékenyítő játékokat játszottak. A képekből,
élményleírásokból, véleményekből álló programbeszámolóval indultunk a pályázaton, melyet
az ötfős zsűri a legjobb 21 pályamű közé választott, és 50 000 Ft értékű Decathlon
ajándékkártyával jutalmazott. Ez a siker motiválja az intézményt további pályázatokon való
részvételre, s egyúttal rendkívül jó lehetőségnek tartjuk ezeket a programokat a gyermekek
érzékenyítésére.

Fényképek:

Készítette: Cser Kitti (logopédus)

LOGOPÉDIA alapellátás - 2019/2020-as tanév évvégi statisztikai jelentés
A Kőrösi Óvoda ellátását 2 fő logopédus látta el ebben a tanévben.
Az év során 17 fő járt logopédiai foglalkozásra hozzám 4 csoportból (Mókus, Napocska, Tulipán és
Pillangó csoport), ebből 9 gyermeknél általános pöszeség, 5 gyermeknél részleges pöszeség, illetve
3 főnél megkésett beszédfejlődés állt fenn. Heti 3 napot töltöttem az óvodában, így voltak olyan
gyermekek, akik heti egyszer, míg mások heti kétszer vettek részt logopédiai foglalkozásokon.
A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok és dajkák teljes mértékben együttműködtek velem,
segítettek mindenben.
Második félévben a rendkívüli helyzetre való tekintettel márciustól kezdve a logopédiai ellátás is
digitális terápia formájában zajlott, így dolgoztam együtt 6 gyermekkel az óvodából. Hetente Google
Drive mappában osztottam meg velük feladatokat, videókat, illetve kérdés esetén lehetőség szerint
igyekeztem a legtöbb segítséget adni.

Szombathely, 2020.06.20.
………………………………………….
Cser Kitti
logopédus

Tanév végi beszámoló a logopédiai munkámról
2019-2020-as nevelési évben

Az óvodában a logopédiai munkát ebben a nevelési évben Cs.K. pályakezdő logopédussal
végeztem. A 7 csoportból 4csoportot ő, 3-at én láttam el.
A kötelező 5 éves Szól-e? Szűrés alapján kerültek be foglalkozásra azok a beszédhibás
gyermekek, akik iskolakötelesek, valamint az előző tanévből logopédiai fejlesztést folytatók.
Összesen: 14 gyermekkel foglalkoztam, heti 2 alkalommal. A 14 gyermekből 7 tünetmentessé
vált, nekik további logopédia ellátásra nincs szükségük.
Online logopédiai fejlesztésben 4 kisgyermek vett részt: T.B., T.M., K.Zs., és H.Z..
Az óvoda évek óta biztosítja logopédiai fejlesztés szükséges alapvető tárgyi feltételeket.
A kapcsolatom jó mind a vezetéssel, mind az óvodapedagógusokkal.
A karantén miatt (Szakszolgálati Főigazgatónő utasítása alapján) elmaradtak júniusban az 5
évesek kötelező szűrései, amelyet szeptember hónapban kell pótolni.

Vass Péterné logopédus
Szombathely, 2020. 06.22.

