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TENGELICI MÉZESKALÁCS ÓVODA 

7054 Tengelic, Aradi u. 6. 

 

2019/2020 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

 

Intézmény OM - azonosítója: 202177 

 

Iktatószám: …………………. 

Készítette: Székely Aranka 

                 intézményvezető 

 

……………………………. 

                             aláírás      P.h. 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében jóváhagyta 

 

…………………………………………… 

                                aláírás 

 

Alkalmazotti közösség nevében  

 

………………………………………. 

                             aláírás 

 

Szülői szervezet nevében jóváhagyta 

 

………………………………………. 

aláírás 

 

Fenntartó nevében jóváhagyta 

 

………………………………………. 

                             aláírás 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános, megtekinthető az óvodában, nyomtatott formában és 

közzétéve a honlapon  
A dokumentum hatályos: a következő beszámoló időpontjáig 
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Bevezető rész 

 
Az éves beszámoló elkészítésének háttere 

 

- Jogszabályi háttér 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve – Oktatási 

Hivatal  

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) kormányrendelet 

• az Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

ötödik, javított kiadása 

- Fenntartói rendeletek 

- Intézményi alapdokumentumok 

• pedagógiai program 

• SZMSZ 

• a 2019/2020-as nevelési év munkaterve 

• önértékelési program és terv 

• továbbképzési program és beiskolázási terv 

 

Általános adatok 

 

1. 

Az intézmény székhelye, 

neve, címe 

Tengelici Mézeskalács Óvoda 

7054 Tengelic Aradi u. 6. 

Telefon: 06/74/432-103 

e-mail : tengovi@citromail.hu 

 

2. 

Az intézmény feladat 

ellátási helye, neve, címe 

Tengelici Mézeskalács Óvoda 

7054 Tengelic, Aradi u. 6. 

Telefon: 06/74/432-103 

e-mail : tengovi@citromail.hu 

3. Óvodavezető neve Székely Aranka 

Telefon: 06/20/413-4473 

e-mail:aranka975@gmail.com 

4. Az intézmény napi 

nyitvatartási ideje 

 

6, 00 – 17,00 óráig 

 

5. 

 

 

 

      

Alaptevékenységi besorolás 

Kormányzati funkció 

851020 Óvodai nevelés  

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 

feladatai 
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Csoportbeosztások 

 

Kiscsoport Katica csoport 
Huber Péterné –Fodorné Andics Marianna óvodapedagógusok,  

Várnainé Loboda Éva dajka 

 

 
létszám 2019.okt. 1. 

 

18 fő 
 

ebből SNI gyermek:  

3 fő 

(SNI-s 

csoportlétszám: 21 fő) 

létszám 2020.jún.30. 

 

23 fő 

ebből SNI gyerek: 3 fő 

 

(SNI-s csoportlétszám: 

26 fő) 

 

 

Középső  Pillangó csoport 
Fodor Anita–Varga Erzsébet óvodapedagógusok, 

Vargáné Földi Tímea dajka  
létszám 2019.okt. 1. 

 

21 fő 

ebből SNI gyermek:  

2 fő 

BTMN: 1 fő 

 

(SNI-s csoportlétszám: 

24 fő) 

 

létszám 2020.jún.30. 

 

23 fő 

ebből SNI gyerek:2 fő 

 
BTMN: 1 fő 

(SNI-s csoportlétszám: 

26 fő) 

 

 

Nagycsoport Maci csoport 
Tivadar Tünde – Székely Aranka óvodapedagógusok, 

 Tóth Ivett dajka  
létszám 2019.okt. 1. 

 

20 fő 

ebből SNI gyermek 

2 fő 

BTMN: 3 fő 

(SNI létszám: 23 fő) 

létszám 2020.jún.30. 

 

20 fő 

ebből SNI gyerek 

3 fő 

BTMN: 3 fő 

(SNI létszám:24 fő) 

 
Óvodánk október 1-én 86%-os, júniusban már 96%-os kihasználtsággal működött. Ha 

az SNI-s gyermeklétszámunkat vesszük figyelembe, akkor októberben 99%-os, 

júniusban 110 %-os volt a kihasználtságunk. 

 

 

6. Az intézmény gazdálkodási 

jogköre 

önállóan működő gazdálkodási szerv, 

gazdálkodási feladatait a Tengelici 

Polgármesteri Hivatal látja el 

7. Fenntartó, működtető neve 

és székhelye 

Tengelic Község Önkormányzata                     

7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. 

8. Nevelési év rendje 2019. szeptember 1- 2020. augusztus 31. 

9. Felvehető maximális 

létszám 

69 fő 

10. Illetékessége, működési 

területe 

Tengelic Község közigazgatási területe 
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Iskolabuszt igénybe vette: 17 fő 

Szőlőhegy Jánosmajor Kishídja Ötház 

10 fő 3 fő 3 fő 1 fő 

 

 
Nevelőmunkát segítő szakemberek: 

 

- néptáncoktató: Csiki Gyula 

- logopédus: Kiss-Soponyai Henrietta 

- gyógypedagógusok: Berenkei Krisztina, Bereziné Molnár Edit 

- Bozsik program: Fodor Anita 

- fejlesztő pedagógus: Müller Gabriella 

- élelmezésvezető : Szinger Melinda 

- szociális segítő: Lacza Márta 

- ovikézi: Horváth-Vörös Mária 

 

Veszélyhelyzeti feljegyzések, intézkedések 

Különleges nevelési évet zártunk, hiszen a koronavírus terjedése miatt, 2020. március 11-én a 

Kormány a 40/2020. (III.11.) számú rendeletében veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. 

Ennek hatására, fenntartói döntés alapján óvodánkban március 18-tól – május 22-ig rendkívüli 

szünet volt. Ezen időszak alatt is ügyeletet tartottunk, a dolgozó szülők gyermekeinek. A 

létszám folyamatosan változott, három gyermekkel kezdtünk és májusra 18 gyermekünk lett. 

A biztonságos működés érdekében fenntartói és óvodavezetői szinten is több döntés született: 

  - a szülők nem jöhettek be az óvodába, 

 - a gyerekekkel kis létszámú csoportokban foglalkoztunk, legtöbb időt a szabad levegőn 

töltve,  

- mindennapos volt a felületfertőtlenítés, 

- a gyerekek is kézfertőtlenítő szappant használtak, törölköző helyett pedig papír kéztörlőt, 

- nagy hangsúlyt fektettünk a gyakori kézmosásra, 

- az ágyneműt hetente adtuk haza mosásra, 

- rendezvényeinket nem tartottuk meg.  

 

A szülőket folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, zárt közösségi oldalakon, levélben, 

telefonon. Az iskolába készülő gyermekeinket elláttuk iskolaelőkészítő feladatokkal, amit 

nyomtatott formában is eljuttattunk a családokhoz.  

Az óvoda minden dolgozója nagyon felelősségteljesen végezte munkáját, olyan feladatokat is 

szívesen elláttak, ami eredetileg nem tartozott a munkakörükbe, pl. az önkéntesek maszkvarró 

munkáját segítettük anyagbeszerzéssel, szabással, varrással, mosással, fertőtlenítő vasalással. 

Minden dolgozó minden héten vett ki 1-2 nap szabadságot is, számítva arra, hogy ha újra 

fogadhatjuk a gyerekeket, akkor talán nyári időszakban nem fogunk tudni sok szabadságot 

kivenni.  
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1. A pedagógiai munka tervezése 

 

I. Pedagógiai folyamatok  

 

Tervezés  
A munkatervben meghatározottak alapján, a csoportnaplóba féléves nevelési terveket 

készítettünk, illetve megjelenik már a differenciált fejlesztés is. 

- Erősségek: Az intézményvezető, a BECS, valamint a Mozgás munkaközösség 

vezetőjének éves munkatervének célkitűzései és feladatai összhangban vannak 

a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célokkal. 

- Fejleszthető terület: Az Önértékelési feladatok évenkénti tervezése. 

 

 

Megvalósítás 
A pedagógiai programunkban, valamint az éves tervekben meghatározott célokat és 

feladatokat 2020. március közepéig tudtuk megvalósítani.  Több programunk is 

elmaradt, a koronavírus járványveszély miatt (HAPPY-hét, Víz világnapja projektek, 

Föld napja projektek, áprilisi közlekedési nap, évzárók, ballagás, gyereknap).  

- Erősségek: évente ismétlődő, hagyományőrző -és teremtő programok magas 

színvonalú megvalósulása. 

- Fejleszthető terület: a Mozgás munkaközösség és a BECS feladatainak minél 

hatékonyabb gyakorlati megvalósítása. 

 

 

          

Ellenőrzés 
Az intézményben belső ellenőrzést végeztem: 

Spontán megfigyelés: A megfigyelés be nem jelentett, a nap bármely órájában 

történhet. Célja: a szeptemberi beszoktatás, csoport szokásainak, szabályainak 

alakulása, udvaron a szabad mozgás, játék szervezése. 

Tervezett megfigyelés, előre egyeztetett időpontban: Kiemelt feladatok 

megvalósításának mikéntje, az óvónők, dajkák, konyhás munkájáról, a csoportokról 

információ gyűjtés és ezek eredményei. Az első félévben két óvónő munkáját tudtam 

megnézni, hospitálás keretében. A második félévre tervezett látogatásokat el kellett 

halasztani. 

Dokumentum ellenőrzés: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok 

határidőre történő vezetése:  

- óvodai csoportnapló 

- felvételi és mulasztási napló 

- anamnézis lap 

- egyéni fejlődési napló 

- a konyhai dokumentáció naprakész, precíz vezetése 

- Erősségek: a pedagógusok körültekintően vezetik a dokumentumokat, a 

konyhai dolgozó és a dajkák a HACCP dokumentációját. A csoportok szokás – 

szabályrendszere megfelelő a gyermekek életkori sajátosságainak. 

- Fejleszthető terület: Önértékeléshez kapcsolódó csoportlátogatások. 
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Értékelés 
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermek adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működtetünk. (DIFER- 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) Az Óvodai Nevelés Országos Programja 

alapján felmérjük és értékeljük a 4-5 éves korúak, valamint a tanköteles korú 

gyermekek tudását, fejlettségi jellemzőit. Ezt a vizsgálatot áprilisban szoktuk végezni, 

idén ez is elmaradt a járvány miatt.  

- Erősségek: a gyermekek eredményéről fejlesztő céllal folyamatosan 

tájékoztatást kaptak a szülők, napi beszélgetések, szülői értekezletek, nyílt 

napok, illetve fogadó órák formájában. A gyerekek fejlődését értékelő 

megjegyzésekkel az érintett gyerekeknek is elmondtuk, életkoruknak 

megfelelően. 

- Fejleszthető terület: még több szülő vegyen részt fogadó órán, szülői 

értekezleten, nyílt napon.  

A SNI gyermekek egyéni fejlesztési terve, fejlesztési területei 

hangsúlyosabban jelenjenek meg a csoportnaplóban. 

 

 

Korrekció 

A gyermekek mérési eredményeinek, megfigyeléseinek alapján, ahol szükséges volt, 

ott elvégeztük a korrekciót, pl. a csoportnaplóba tervezett nevelési feladatoknál, 

tevékenységeknél vagy a gyermek egyéni fejlődési lapján.  

Intézményünkben Önértékelési Munkacsoport irányítja a belső önértékelés folyamatát 

az éves önértékelési terv alapján.  

- Erősségek: a gyermekcsoport fejlődéséhez, élményeihez, aktuális 

érdeklődéséhez igazított foglalkozástervek jelentek meg a csoportnaplókban. 

- Fejleszthető terület: az önértékelési csoport sokkal aktívabb munkája, a 

megfigyelési, mérési eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása, szükséges korrekciók eszközlése. 

 

 

 

 

II. Személyiség – és közösségfejlesztés 

 

 

Személyiségfejlesztés 

2019. novemberben beköltözés miatt került új gyermek a kiscsoportba. Decemberben 

és 2020. januárban 1-1 2.5 éves gyermek került a kiscsoportba. Februárban és 

júliusban újra beköltözés miatt vettünk fel 2 kislányt.  

2020. januárban egy 2.5 éves, hátrányos helyzetű gyermeket vettünk fel, azonnali 

kezdéssel a családsegítő javaslatára. 

Májusban egy, a nyár folyamán pedig még egy család költözött el a faluból, viszont 2 

család be is költözött, így a létszám vátozatlan maradt. 
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Gyermeklétszám június 30-án: 66 fő. Ebből: 

- Sajátos Nevelési Igényű: 8 fő 

- Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küzdő: 4 fő 

- Hátrányos helyzetű: 5 fő 

- Halmozottan hátrányos helyzetű: 4 fő 

- Nevelésbe vett gyermek: 4 fő 

- Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 14 fő 

- Étkezési támogatásban részesül: 65 fő 

 

„Gyermekvédelmi munkánkat a hatályban levő törvények és pedagógiai 

programunk alapján végeztük. 

- elkészítettük az éves munkatervet, meghatároztuk a feladatokat, célokat. 

- számba vettük az SNI, BTM, HH, HHH gyermekek létszámát 

- biztosítottuk a fejlesztő foglakozásokhoz szükséges szakembereket 

(gyógypedagógus: logopédus, szomato – és szurdopedagógus, fejlesztő pedagógus) 

- elkezdődtek a tehetséggondozó foglakozások: néptánc, Bozsik foci, Ovikézi 

- Pedagógiai vizsgálati és pedagógiai felülvizsgálati kérelmeket folyamatosan 

készítettünk 

- Felvettük és megerősítettük kapcsolatainkat a pedagógiai munkánkat segítő 

szakemberekkel (háziorvos, védőnő, Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálat) 

- Nyomon követtük a védelembe vett gyermekek fejlődését, szoros kapcsolatot 

tartottunk a nevelésbe vett gyermekek nevelő szüleivel, gyermekvédelmi gyámjukkal 

- rendszeresen kapcsolatot tartottunk, tájékozódtunk valamennyi óvónővel a HH 

és HHH gyermekek óvodába járásáról. gondozottságáról, fejlődéséről. szükség esetén 

megtettük a kellő intézkedéseket. (jelzések, megbeszélések) 

- szeptember végén megtartottuk Mihály napi vásárunkat 

- ősszel és tavasszal nyílt napokat szerveztünk a középső- és nagycsoportban 

- részt vettünk a Mézes reggeli programban 

- 2020. november 20-án belső továbbképzésen szakemberek adtak elméleti és 

gyakorlati ismereteket, tanácsokat mozgásfejlesztés- és autizmus témakörben. 

- októberben a Százhalombattai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ruha, lábbeli 

és játékok adományozásával segítették a rászoruló családokat 

- december 6-án Mikulás délelőttöt szerveztünk a Felnövekvő Nemzedékért 

Alapítvány anyagi támogatásával 

- részt vettünk a 3T Civil szervezet által szervezett mikulásváró délutánon 

- januárban farsangi mulatságot tartottunk a gyerekeknek, februárban a 

szülőknek, támogatóinknak 

- a korona vírusos járvány miatti intézkedése március 16-tól léptek életbe, az 

előírásoknak és kormányrendeleteknek megfelelően zajlott a nagycsoportosok iskolai 

beiratkozása, leendő óvodásaink felvétele 

- tavaszi rendezvényeink elmaradtak (kiszézés, húsvét, difer mérések, 

rendvédelmi bemutatók, ovikóstolgató, évzáró műsorok)” (Részlet a gyermekvédelmi 

beszámolóból, készítette: Huber Péterné óvodapedagógus) 

 

Óvodánkban nagyon magas a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma, ez jelentős 

plusz terheket ró a dolgozókra. Mindegyik gyermekről rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 

munkájukban. Az óvodánkban alkalmazott nevelési, tanulási- tanítási módszerek 

(projekt, dráma) a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek 
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együttes nevelését szolgálja. 

Igyekeztünk biztosítani minden csoportban életkoruknak megfelelő napirendben a 

szabad játék feltételeit, a nyugodt közösségi életet, a tartalmas tevékenységeket. Ez 

egyre nagyobb odafigyelést, energiát követel tőlünk. Egyre jobban az óvodára hárul a 

szülők kötelességei közül az alapvető szokások, szabályok kialakítása, játszani, 

beszélni tanítás. Már az óvodások is használják a mobiltelefonokat, tableteket, 

számítógépet. Negatív hatásuk, hogy a gyerekek figyelmét elsősorban képi formában 

lehet lekötni, nehezen alkalmazkodnak, nem kommunikálnak egymással, nem 

mozognak eleget, türelmetlenebbek. Nehezebb az összetartó, együttműködő 

közösségeket kialakítani. Minden évben fontos és kiemelt feladatunknak tartjuk a 

mozgásfejlesztést. A sajátos nevelésű igényű gyermekek mozgásfejlesztését 

gyógypedagógusok végezték a tornaszobában. A kognitív fejlesztés a szakértői 

bizottság által kiállított szakvélemények alapján valósult meg, gyógypedagógusokkal 

és fejlesztő pedagógussal. A beszédhibás gyermekek fejlesztését logopédus végezte és 

ebben a nevelési évben végre szurdopedagógust is sikerült biztosítanunk a hallássérült 

gyermekeink fejlesztésére. 

Heti 1-2 órában segítette munkánkat egy szociális segítő: a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel 

támogatást nyújtott az intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és 

az intézmény pedagógusainak, látogatta a csoportokat és tevékenyen részt vett a 

programjainkon. 

 

- Erősségek: pedagógusaink korán felismerik a fejlődésbeli rendellenességeket, 

lemaradásokat és a szülők bevonásával, a megfelelő szakemberhez irányítják 

őket 

- Fejleszthető terület: még több személyiség- és közösségfejlesztő tevékenység 

és játék alkalmazása 

 

 

Közösségfejlesztés 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vettek a közösségfejlesztésben, elsősorban 

az intézményi szintű projektjeinkben: 

- Mihály napi vásár 

- Szüreti projekt hét, táncház 

- nagycsoportosok Betlehemes műsora 

- farsangi mulatság 

- jótékonysági bál 

Az éves munkatervben meghatározott programok sikeresen, jó hangulatban 

valósultak meg, ameddig lehetőségünk volt programok szervezésére. Az 

óvodánkban SZMK működik, a szülőkkel jó kapcsolatot ápolunk. A Mihály-napi 

vásárra és a gyereknapra rengeteg süteményt készítettek, amik eladásával egy kis 

bevételre tettünk szert, ebből játékokat vásároltunk. A farsangi mulatság és a 

jótékonysági bál teljes szervezésében és lebonyolításában is sok feladatot vállaltak, 

pl. díszítés, tombola-árulás, tombolatárgyak beszerzése, takarítás. 

- Erősségünk: szülők bevonása  

- Fejleszthető területek: minél több szülő aktív bevonása a programok 

szervezésébe, lebonyolításába. 
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Eredmények 

Intézményünkben nyilvántartjuk és elemezzük a gyermeki teljesítményeket, 

mutatókat. 

Tehetséggondozó foglalkozáson részt vett 

Bozsik program (foci): 10 fő 

Néptánc foglalkozás:20 fő 

Ovikézi: 10 fő 

Bozsik program: „Óvodánkban immár 3. éve folyik a Bozsik foci program, ami nagy 

népszerűségnek örvend a gyerekek körében. A foglalkozások heti rendszerességgel 

folytak az ovi tornacsoportjában. A délelőtti elfoglaltságok után mindenkinek jól esett 

a 25-30 perces mozgás. Szívesen vettek részt minden feladatban és kitartóan 

gyakoroltak. A sok ügyességi játékkal, a mozgásfejlesztés volt a legfőbb célom. 

Emellett a mozgás megszerettetése, a gyerekek mozgásigényének kielégítése, 

labdaérzékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. Ősszel Paksra utaztunk az 

Önkormányzat által biztosított kisbusszal, az ASE sportpályán megrendezett 

Grassgroots fesztiválra, ahol összemérhették ügyességüket, kitartásukat a környékbeli 

gyerekekkel. Nagyon jó hangulatban telt a délután, sikerélményekkel és ajándékokkal 

tértünk haza. A tavaszi fesztiváltorna sajnos a Covid vírus miatt elmaradt. Március 18-

tól pedig a vírus miatti óvodabezárás a heti foglalkozásainkat is kútba ejtette. 

Kárpótlásul kaptak emléklapot és érmeket, amit eltehetnek emlékbe és ősszel, 

reményeink szerint folytatódhat a Bozsik foci. Ki-ki ott, ahol majd jár. A nagyok az 

iskolában a többiek pedig újra az oviban.” (részlet a Bozsik program 

munkatervének értékeléséből, készítette: Fodor Anita óvodapedagógus) 

A néptánc foglalkozáson heti egy alkalommal vettek részt a nagycsoportos korú 

gyermekeink. A tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, a 

mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció fejlődését, a gyermekek 

szocializációját (pl. egymásra figyelés, udvariasság, segítőkészség, tolerancia, stb.), 

alapvető társas kapcsolatainak, erkölcsi normáinak és tulajdonságainak kialakulását 

segítette elő. Ezek elengedhetetlen részei a zavartalan fejlődésnek, az érzelmi-akarati 

élet optimális alakulásának. 

Ovikézi: „2019 nyarán fogalmazódott meg a Tengelici Rollecate KSZE csapatában, hogy a 

kézilabda utánpótlás nevelés ne csak az általános iskolában kezdődjön el, hanem már az 

óvodai nevelésbe is kapcsolódjunk be. Célunk a foglalkozások megtartásával, a kézilabda 

sportág megismertetése és megszerettetése volt. Úgy gondoljuk, hogy ezt a cèlt 

megvalósítottuk. Az ehhez szorosan kapcsolódó készségek, képességek fejlesztése az idő 

rövidsége miatt, viszont csak részlegesen valósult meg. A csapatszellem kialakítása, amit úgy 

érzünk, hogy maximálisan megvalósult. Jó szívvel tapasztaltuk, hogy a gyerek csapatként 

dolgoztak együtt, minket pedig edzőjükként elfogadtak. Bízunk benne, hogy a következő 

óvódai nevelési évben is folytathatjuk a munkát.” (részlet az Ovikézi munkatervének 

értékeléséből, készítette. Horváth-Vörös Mária) 
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Felzárkóztató foglalkozáson részt vett 

- logopédia 14 fő 

- gyógypedagógiai fejlesztés 7 fő 

- fejlesztő pedagógián 4 fő 

 

Részlet a fejlesztő foglalkozások beszámolójából (készítette: Müller 

Gabriella fejlesztőpedagógus): „A 2019/2020-as óvodai nevelési évben 

szeptemberben kezdtem a fejlesztő foglalkozásokat, amit sajnos március közepén be 

kellet fejezni a COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt.  

A fejlesztő foglalkozásokra négy kisgyermek volt jogosult szakértői vélemény alapján. 

A gyerekeket kettes csoportokban vittem fejlesztésre, mert sajnos az egyik probléma 

miatt, amely szinte mindegyik gyermeket érintette, a magatartási nehézség, nem tette 

lehetővé a hatékony fejlesztő foglalkozás megtartását egyszerre a négy gyermekkel.  

Összegezve, a fejlesztő foglalkozásokon a testképet, téri-időbeli és síkbeli 

tájékozódást, szókincset, kifejezőkészséget, figyelmet, gondolkodást, finommotorikát, 

szociális készségeket, emlékezetet-észlelést, egyaránt fejlesztettem, számfogamat 

alakítottuk, illetve erősítettük, hogy az iskolába kerülve minél kevesebb problémával 

kelljen szembenézni.” 

 

A középső és nagy csoportos korú gyerekek DIFER-mérését minden év áprilisában 

szoktuk végezni, ez idén a veszélyhelyzet miatt elmaradt. 

Beiskolázási adatok  

Tanköteles korú gyermekek száma: 22 fő 

A 2020/21. tanévben iskolai tanulmányaikat elkezdők száma: 20 fő, ebből 17 fő a 

helyi iskolában kezd, 2 fő költözés miatt másik településen, 1 fő pedig Paksra fog 

járni. 

A tanköteles korú gyerekek közül a 2020/21. nevelési évben még az óvodában 

maradók száma: 2 fő, mindkettő a Szakszolgálat javaslata alapján. 

 

Külső ellenőrzések 

Továbbra is folytatódik a tavalyi évben megkezdett átfogó államkincstári ellenőrzés. 

Várható befejezése: 2020. december. 2020. februárban további államkincstári 

ellenőrzésünk volt, a normatíva jogszerű felhasználásával kapcsolatban. Az ellenőrzés 

során mindent rendben találtak.  

 

- Erősségek: biztosítjuk a gyermekek tehetséggondozását és fejlesztő felzárkóztatását 

egyaránt. 

- Fejleszthető terület: az önértékelési csoport sokkal aktívabb munkája, a 

megfigyelési, mérési eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása, szükséges korrekciók eszközlése. 
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III. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Szakmai közösségek  

Intézményünkben önértékelési és mozgás munkacsoport működik. Mindkét 

munkacsoportnak tagja az intézmény összes pedagógusa, munkatervüket az 

intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

 

Mozgás munkaközösség: „Az ősztől tervezett mozgáskotta módszer, és eszközeinek 

folyamatos alkalmazása, fokozatos beépítése sikeresen működött mindhárom 

csoportban. Nem csak a mozgásos tevékenységekhez tudtuk kapcsolni a módszer 

fejlesztési lehetőségeit, hanem komplexen a környezeti, és a matematikai nevelést is 

változatosabbá, játékosabbá tehettük az eszközök használatával. 

- Novemberben az egészségnevelési hónap kereteihez kapcsolódva helyi 

továbbképzést tartottunk meghívott előadó, Bereziné Molnár Edit gyógypedagógus, 

konduktor közreműködésével. Óvodánkba járó SNI gyerekek fejlesztését bemutató 

foglalkozáson vettünk részt, ahol ismereteket szereztünk az alapozó mozgásterápia 

komplex alkalmazásáról. Olyan gyakorlati ötleteket adott ez a nap, amelyeket be 

tudunk építeni a mindennapi gyakorlatba. A foglalkozást követő játékos, interaktív, 

megbeszélésen pedig további fejlesztő eszközöket ismerhettünk meg. Közülük 

néhányat már beszereztünk illetve elkészítettünk. 

- A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedések miatt a 

Paksi Pedagógiai Szakszolgálattól tavaszra tervezett mozgásfejlesztő 

eszközkölcsönzés elmaradt, ezt a 2020/2021-es nevelési évben szeretnénk bepótolni.” 

(részlet a Mozgás munkaközösség beszámolójából, készítette: Fodorné Andics 

Marianna Mozgás munkaközösség vezető) 

 

Belső Önértékelési munka beszámolója (készítette: Tivadar Tünde 

óvodapedagógus): „Óvodánkban a 2019/2020-as nevelési évben is folytatódott a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet által előírt, a tanfelügyelethez kapcsolódó 

intézményi önértékelés. Az önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az 

emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Önértékelési kézikönyvben rögzített 

területeken, a kézikönyvben megadott eszközök alkalmazásával végezzük. A 

2019/2020-as nevelési évben a következő területek önértékelése volt betervezve: 

- Vezetői önértékelés (Székely Aranka) 

- Pedagógus Önértékelés (Fodorné Andics Marianna, Tivadar Tünde) 

- Intézményi Önértékelés egyes területei, az Éves Önértékelési Programunkban 

meghatározottak alapján. 

Vezetői önértékelés 2020. január 6-án, majd 2020. február 27-én vezetői tanfelügyeleti 

ellenőrzés volt óvodánkban. 

A tanévre betervezett Pedagógus Önértékelést (Fodorné Andics Marianna, Tivadar 

Tünde) elkezdtük. Az óvodapedagógus munkatársi kérdőíveket és a szülői kérdőíveket 

kiküldtük majd a beérkező kérdőíveket rögzítettük az OH informatikai felületén. A 
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márciusban kialakult rendkívüli helyzet - COVID-19 magyarországi koronavírus 

járvány- miatt a pedagógus önértékelés további folytatása és befejezése a tanévben 

nem valósulhatott meg.” 

 

 

Információ átadás 

Intézményünkben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció, a munkatársak számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

Lehet: -szóbeli ( naponta, hetente, havonta) 

- e.mail formájában 

-  értekezletek, megbeszélések formájában 

Az általános óvodai kérdéseket, szakmai egyeztetéseket a nevelőtestületi értekezleten 

vitattuk meg. A dajkák is tájékoztatást kaptak az óvodát és ezen belül az őket érintő 

kérdésekről. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történt. 

- Erősségünk: Együttműködésünk hatékonyságának alapfeltétele a jó 

kommunikációs kapcsolat. 

- Fejleszthető területek: Az éves munkatervben meghatározott havi egy 

értekezletről írásbeli emlékeztető készítése, határidőkkel, felelősökkel. A 

kiadott, illetve vállalt feladatok határidő előtti folyamatellenőrzése, 

visszacsatolás az elvégzett munkáról. A hospitálások tapasztalatának leírása, 

elemzése. 

 

 

 

IV. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Az intézmény legfontosabb partnerei 

Család: Az óvoda legfontosabb partnere az a szülői közösség, akiknek gyermekeivel 

nap, mint nap együtt vagyunk. Tájékoztatásuk az óvodai csoportok életéről szóban, a 

faliújságon, az óvoda honlapján, facebook oldalán, a csoportonkénti zárt oldalon és 

levélben történik. Év elején és félévkor értekezletet tartottunk a szülőknek, 

megbeszéltük a munkatervet, az aktualitásokat. Fogadó órán, nyílt napokon, közös 

rendezvényeken tájékozódhattak még a szülők gyermekükről és közösségünkről. 

Fenntartó: Az óvoda zavartalan működéséhez sok segítséget kaptunk, a személyi, 

tárgyi feltételek maradéktalan biztosításával, adatok szolgáltatásával, gyermekek 

szállítása. 

Iskola: Az évnyitóra elkísértük az első osztályosokat, nyílt napunkra vártuk a 

tanítókat, a volt nagycsoportos óvodapedagógusok is ellátogattak az elsősök nyílt 

óráira. Az iskolakóstoló program a veszélyhelyzet miatt elmaradt. A leendő első 

osztályos tanítók is csak 2 alkalommal, már a nyári időszakban tudtak eljönni 

hozzánk.  

Szakmai szervezetek: Az Oktatási Hivatallal és a kaposvári POK-kal tartjuk a 

kapcsolatot önértékelési, tanfelügyeleti, minősítési feladataink végzése közben. 

Intézményünkben a Paksi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa végzett logopédiai 



13 

 

fejlesztést, elsősorban a nagycsoportosokkal foglalkozott, de középsős és kiscsoportos 

gyermekeknek is szükségük volt a fejlesztésre. A szekszárdi EGYMI-vel kötött 

megállapodás alapján logopédus, szurdopedagógus és két gyógypedagógus látta el a 

SNI-s gyermekeinket.  

Egészségügyi intézmények (védőnő, háziorvos): a védőnő rendszeresen ellátogatott a 

csoportjainkba, elvégezte a szükséges szűréseket, illetve információkkal láttuk el 

egymást a családok jobb megismerése érdekében.   

Közművelődési intézmények (könyvtár, Faluház): a Faluház óvodásoknak szóló 

rendezvényeit rendszeresen látogattuk, nagycsoportos óvodásaink pedig lelkes 

könyvtárlátogatók voltak. 

Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények: a Gyermekjóléti központ 

családsegítő munkatársával heti kapcsolatban voltunk, kölcsönösen tájékoztattuk 

egymást a szociálisan hátrányos helyzetű családokról. A központ esetmenedzser 

munkatársa több esetben kért írásos jellemzést a nevelésbe és védelembe vett 

gyermekeinkről. 

Egyház: heti egy alkalommal, délutánonként katolikus és evangélikus hittanon 

vehettek részt a gyerekek.  

Az óvoda egyéb kapcsolatai (konyha, civil szervezetek, alapítványok, helyi 

vállalkozások): Tengelic községért Alapítvány jóvoltából egy színházi előadást 

tudtunk szervezni az óvodában. A Felnövekvő Nemzedékért Alapítványtól kapott 

összegből Mikulásra vásároltunk ajándékot a gyerekeknek. A 3T civil szervezet és a 

Tengelici értéktár bizottság által meghirdetett programokon rendszeresen részt vettünk 

ebben a nevelési évben is (szüreti mulatság, alkotói pályázat, Értéktár évértékelő 

gyűlés). Jótékonysági bálunkat számos helyi vállalkozás támogatta tombolatárgy 

felajánlásával vagy pénzbeli támogatással.  

- Erősségek: a falu nagyságából adódóan, a gyakorlatban nagyon jól működik 

minden külső kapcsolatunk 

- Fejleszthető terület: az intézményi önértékelési munka során a partnereink 

tájékoztatásának és véleményezési lehetőségeinek biztosítása, felülvizsgálata, 

visszacsatolása  

 
 

 

 

 

V. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Intézményünkben rendszeresen felmérjük a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastukturát, jelezzük a fenntartó felé, költségvetés tervezésekor 

figyelembe vesszük. 

Intézményünk külső és belső környezetét igyekszünk szépen, esztétikusan tisztán 

tartani, barátságossá tenni.   

Költségvetési keretből és a jótékonysági bál bevételének egy részéből vásároltunk 

minden csoportszobába új tálalószekrényt. A költségvetésbe betervezett további 

eszközvásárlás a veszélyhelyzeti takarékoskodás miatt nem tudott megvalósulni.  

2019. decemberében, a fűtéskorszerűsítés jegyében megtörtént a padlás szigetelése, 
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2020. januárjában pedig a gázkazánok cseréje. 2020. februárban új udvari játékokat 

telepítettek, Magyar Falu program pályázati pénzből. 2020. júniusában megkezdődött 

a bölcsődei épület hozzáépítése az óvodához, uniós forrásból. Az építkezés 

megkezdése előtt, szintén Magyar Falu pályázati forrásból megvalósult a 

szennyvízakna-kiváltás és a tűzjelző rendszer kiépítése. 

- Erősségek: az óvoda és környezete folyamatosan épül, szépül. 

- Fejleszthető területek: kerítés javítása, udvari játszótéri elemek folyamatos 

karbantartása. 

 

 

 

 

Személyi feltételek 
Intézményünk kollektívájára nem jellemző a fluktuáció, a nevelési évet ugyanazzal a 

dolgozói csapattal zártuk, mint akikkel kezdtük. A nevelő-oktató munkát 6 

óvodapedagógus és 3 dajka végezte, a törvény által előírt végzettséggel. A magas 

színvonalú szakmai munka, a pedagógiai programunk és a kollégák érdeklődésének 

megfelelően szerveztük az idei nevelési évben is a továbbképzéseket. Folyamatosan 

figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom és 

biztosítom a kollégáim bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai 

munkánk megújuljon. 2019. novemberében belső továbbképzést szerveztünk. 

 

Ebben a nevelési évben 3 diák választotta óvodánkat a közösségi szolgálatának 

teljesítésére, rendezvényeink lebonyolításában, illetve nyári időszakban a mindennapi 

tevékenységeinkben jelentettek segítséget. Két főnek a dajkaképző tanfolyam 

elvégzéséhez szükséges gyakorlati helyszínt biztosítottuk. 

 

Köszönjük a közhasznú munkások és a karbantartók biztosítását! Az udvaron és a 

konyhában végzett munkavégzésüknek köszönhetően nagyobb intenzitással és 

hatékonyabban tudtak dajkáink részt vállalni a nevelő-oktató munkában. 

 

- Erősségek: stabil dolgozói gárda. 

- Fejleszthető területek: hiányterületek pótlása, továbbképzésekkel 

(gyógytestnevelő), belső továbbképzések szervezése. 

 

 

 

Szervezeti feltételek 
Az új információk időben történő átadása, a belső tudásátadás egyik formájában, a havi 

rendszerességgel megtartott nevelőtestületi értekezleteken történik. Ez a szakmai fórum ad 

lehetőséget a döntések előkészítésére, a feladatok egyeztetésére. A veszélyhelyzet idején 

digitális eszközökön keresztül egyeztettünk. 

  

- Erősségek: Szakmai munkánk attól színvonalas, hogy az intézményen belül működő 

Mozgás munkaközösség és Belső Önértékelési csoportnak minden pedagógus a tagja, 

így minden, az éves munkatervben meghatározott feladatot és kitűzött célt együtt 

valósítunk meg. 
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- Fejleszthető területek: a továbbképzéseken szerzett tudás szervezett megosztása 

egymással. Bemutató foglalkozások, hospitálások dokumentálása. Közös, lazító 

programok, kirándulások szervezése. 

 

 

VI. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az 

óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

 
A törvényi előírásoknak, az éves munkatervünknek és vezetői pályázatomnak megfelelően 

figyelmet fordítottunk a pedagógusok előmeneteli rendszerére, a minősítési eljárás 

lefolytatására vonatkozó feladatokra. Ebben a nevelési évben PEDAGÓGUS II. fokozatot 

megcélzó minősítő eljárásban vett részt két pedagógus. Időben feltöltötték a teljes 

portfóliójukat az Oktatási Hivatal online portfóliós felületére, és felkészültek a 

foglalkozáslátogatásokra, valamint a portfólió megvédésére. Varga Erzsébet eljárása 97 %-os 

eredménnyel lezárult. Az intézményi delegált az eljárás során, én voltam, elkészítettem a 

portfóliója előzetes értékelését és a háromtagú bizottság egyik tagjaként a pontozásban is 

részt vettem. Írásbeli és gyakorlati munkáját is nagyra értékelte a szakértő bizottság, így 

nagyon büszkék vagyunk a teljesítményére! Sajnos, Fodor Anita látogatási időpontját a 

veszélyhelyzet miatt törölték, októberre írták ki az új időpontját. Az ő eljárásában is 

intézményi delegáltként fogok részt venni.  

A 2020/2021-es nevelési évben sorra kerülő minősítő eljárásra ketten jelentkeztünk (Tivadar 

Tünde, Székely Aranka). 

2020. február végén vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésem volt. A szakértők javaslatai alapján 

elkészítettem a vezetői fejlesztési tervet, amit az Oktatási Hivatal informatikai támogató 

felületén rögzítettem. 

 

 

- Erősségek: minden óvodapedagógusunk jelentkezett a minősítő eljárásra. Sikeres 

vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés. 

- Fejleszthető területek: a vezetői tanfelügyelet javaslatainak beépítése munkánkba. 

 
Köszönöm valamennyi munkatársam kreatív, színvonalas munkáját, a szóban és írásban 

megfogalmazott gondolatait, és a jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatait. 

 

 

Tengelic, 2020. augusztus 27. 

 

 

                                                                                                          Székely Aranka 

                                                                                                             óvodavezető 
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Záradék 

 
A munkatervet a nevelőtestület 2020. augusztus 29-én elfogadta és egyetért vele. 

 

 

…............................................................. 

            nevelőtestület képviselője 

 

Tengelic, 2020. augusztus 29. 

 

 

 

 

A munkatervvel a szülői közösség egyetért, jóváhagyta. 

 

 

…................................................................. 

              SZMK képviselője 

 

Tengelic, 2020. augusztus 29. 

 

 

 

 

 

 

 


