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Helyzetelemzés 

1.    Nevelési év rendje:  

- nevelési év: 2016. szeptember 1- 2017. augusztus 31. 

- szorgalmi idő: 2016. szeptember 1- 2017. június 15. 

- nyári foglalkozási rend: 2017. június 16- 2017. augusztus 31. 

- nyári bezárás: 2017. július 31- augusztus 11. 

2.   Gyermeklétszám alakulása a 2016/17-es nevelési évben 

Óvodánkban 3 csoportban folyik a nevelés. 

Gyermeklétszám alakulása a nevelési év folyamán: 

Statisztikai adatok ( 2016. október 1.): 

 

 kis csoport középső 
csoport 

nagy csoport összesen 

gyermekek létszáma (fő) 20 21 23 64 
ebből lány 12 9 9 30 
más településről bejáró 1 4 2 7 
sajátos nevelési igényű 0 1 0 1 
tanulási nehézséggel 
küzd 

0 1 4 5 

rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül 

1 3 6 10 

családjában tartósan 
beteg gyermeket 
nevelnek 
 

0 1 1 2 

nagycsaládos – 3 vagy 
több gyermek 

4 5 2 11 

családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem 
haladja meg a legkisebb 
munkabér nettó 
összegének 130%-át 

11 7 9 
27 
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Év közben nőtt a gyermeklétszám: egyrészt a beszoktatás miatt, hiszen 

október 1-ig ez nem fejeződött be, másrészt újabb gyermekeket írattak be 

költözés vagy a törvényi előírás szerinti életkor betöltése miatt. 

 

2017. május 31-i adatok: 

 kis csoport középső 
csoport 

nagy csoport összesen 

gyermeklétszám 27 22 22 71 
 

Augusztus 31-ig 6. évét betöltő gyermek 23 fő van óvodánkban. Közülük 9 

főnél további óvodai nevelést javasoltunk. Így az iskolát 14 gyermek kezdi meg 

szeptemberben.  

Eddig 20 gyermeket írattak be intézményünkben, még egy szülő szóban 

jelezte ez irányú szándékát nyári Kunfehértóra költözésük miatt. Így 

szeptember-októberben várhatóan  78 gyermek jár majd óvodánkba.  

Eddig évek óta tiszta életkorú csoportjaink voltak. A következő nevelési 

évben nagyon sok lesz a kis csoportos korú gyermek , ezért a gyermeklétszám 

arányos elosztása miatt egy kis-középső vegyes csoportot hozunk létre a nagy 

csoport és a kis csoport mellett. 

Óvodánkban minden gyermek magyar állampolgár. 

Hátrányos helyzetű gyermek a törvényi megfogalmazás szerint 1 fő van 

óvodánkban, nem tudunk többről . Ez nem jelenti azt, hogy nincs olyan gyermek, 

aki nehéz körülmények között él, csupán a törvényi megfogalmazás szigorodott, 

valamint a szülők sok esetben nem tudnak elég információt a hivatalos 

intézkedések lehetőségéről, menetéről. Ez a számadat sok pályázat esetében 

hátrány vagy kizáró ok.   
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Gyógypedagógusként fejlesztem az SNI-is és BTMN-es  gyermekeket. 

(SNI= sajátos nevelési igényű, BTMN= beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő). Minden nevelési év elején felmérem a nagy csoportosokat 

Difer vizsgálattal, mely az elemi alapkészségeket méri: beszédhallás, 

tapasztalati következtetés, reláció szókincs, elemi számolási készség, szociális 

készségek, írásmozgás-koordináció, tapasztalati összefüggés-megértés. Ez a 

teszt segít felmérni, kinek van nagyobb megsegítésre szüksége. (A teszt 

kiértékelése a mellékletként). 

Októberben 1 fő SNI-s gyermek volt, egy másik SNI-s gyermek is volt, de 

az ő  esetében nem a mi intézményünket jelölte ki a  bizottság, ezért nem 

tudtam a statisztikában szerepeltetni. 5 fő BTMN státusszal rendelkező 

gyermek volt a nevelési év elején. 

Iskolaérettségi vizsgáltra küldtünk több gyermeket a szakszolgálathoz, 

valamint kontrollvizsgálatra is mentek többen. Így a nevelési év végére a 

következő adatokkal rendelkezünk: 

SNI:  2 (+1 )fő 

BTMN: 8 fő 
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3.    Személyi feltételek 

 

Ebben a nevelési évben történtek változások a személyi feltételeket 

illetően. Szeptemberben is 14 fő kezdte a munkát: 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 

pedagógiai asszisztens, 1 élelmezés vezető, 2 szakács és 1 konyhai kisegítő. 

 

Óvodapedagógusok: 

 

név végzettség 
Harnóczi Erzsébet óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító, közoktatás 

vezetői szakvizsga 
Horváth Istvánné óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga 
Bényi Franciska Katalin óvodapedagógus, óvodai környezeti nevelési 

tanácsadó, óvodai környezeti nevelő szakirányú 
szakképzettség,  

Némethné Rafai Csilla óvodapedagógus 
Süveges Katalin óvodapedagógus, középfokú angol nyelvvizsga 
Bozóki Katalin óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus 

 

Süveges Katalin házasságot kötött, Zentai Katalin nevet viseli már. 

Decemberben gyermeke született, azóta nem dolgozik. Január 1-től a helyére 

felvettem Táborosiné Torma Mónikát, akinek óvodapedagógus végzettsége van, 

de kezdő a pályán. Igyekszünk segíteni a munkáját. Augusztus 31-ig van 

szerződése. Továbbra is szükségünk van helyettesítőre, Mónika szerződését 

közös megbeszélés alapján meghosszabbítjuk.  

Márciusban Horváth Istvánnénak egészségügyi problémája lett. Nem 

tudtuk, mikor fog ismét dolgozni, így 1 hónapot helyettesítettem. Kiderült, hogy 

a felépülése hosszadalmasabb, mint amire számítottunk, így áprilistól régi 

dolgozónk, aki már nyugdíjas: Agócs Mária helyettesíti őt szerződéssel. Július 

közepéig szükségünk van Marika munkájára, Margitka augusztus végéig  biztosan 
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nem fog dolgozni. Jelenleg  táppénzen van, a nyáron pedig éves szabadságát is 

kiveszi.  

Csoportonként 2-2 óvodapedagógus van jelen.  

Kis csoport: Tigris csoport: 

csoportvezető: Bozóki Katalin        délutános párja: Bényi Franciska 

dajka: Magyar Mariann 

 

Középső csoport: Csiga csoport: 

csoportvezető: Némethné Rafai Csilla  délutános párja: decemberig:  

                       Zentai Katalin, januártól: Táborosiné Torma Mónika 

dajka: Sarok Tiborné 

 

Nagy csoport: Katica csoport:  

csoportvezető: Horváth Istvánné    párja: Harnóczi Erzsébet 

dajka: Vassné Horváth Anikó 

Vezetőként a gyermekek között töltendő kötelező óraszámom kevesebb, 

mint a többi óvónőnek, így nem tudok minden délután altatni a nagy csoportban, 

ezért az óvónők munkaideje úgy lett kialakítva, hogy felváltva altatunk a nagy 

csoportban, így minden gyermek itt aludhat, akinek a szülője ezt igényli.  

Az óvodapedagógusok munkaideje törvényi előírás szerint nyitástól zárásig  

valamint 2 óra fedés figyelembe vételével lett összeállítva.  

 

Pedagógusok munkáját segítik:  

 

Magyar Mariann dajka 
Sarok Tiborné dajka 
Sztrinkóné Németh Klára pedagógiai asszisztens 
Vassné Horváth Anikó dajka 
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Konyhai dolgozók: 

Balázsevics Péterné konyhai kisegítő 
Fekete Ferenc Róbertné szakács 
Horváth Zoltán szakács 
Rózsáné Zsikó Krisztina élelmezés vezető 

 

 

4.     Étkezés és főzés az óvodában 

 

Intézményünkben egy főzőkonyha is működik, ahol az óvodás gyermekek és 

felnőttek étkeztetése mellett az iskolás gyermekek és pedagógusok ebédjét is 

főzik. 

4 fő dolgozik ezen a munkaterületen: 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács 

és 1 fő konyhai kisegítő.  

 

Statisztikai adatok (október 1.) az óvodában: 

 kis csoport középső 
csoport 

nagy csoport összesen 

összes étkező 18 21 22 61 
térítés nélkül 
étkezők 16 16 18 50 

 

adatok május 31-én az óvodában: 

 

összes étkező 70 
térítés nélkül 
étkezők 

56 
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További adatok a főzés, étkezés és étkezés térítése területén: 

 

óvodában étkezők 70 
iskolában étkező tanukó- 3*étkezik 80 
iskolában étkező tanuló- menzás 35 
összes iskolás étkező 115 
összes (óvoda+iskola) étkező gyermek 185 

 

Ingyen étkezők száma: 

iskolás 28 
óvodás 56 
összes ingyen étkező gyermek 84 

 

Ingyen étkezésre jogosult: 

iskolás esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

óvodás esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

nagycsaládosok, tartósan beteg vagy a családjában van tartósan beteg gyermek, 

nyilatkozat alapján (egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a legkisebb 

munkabér nettó összegének 130%-át). 

 

50 %-os kedvezményben részesülők (iskolások esetén jogosultak: 

nagycsaládosok, tartósan beteg gyermek): 

nagycsaládban élő iskolás- 3x étkezik 16 
nagycsaládban élő iskolás- 1x étkezik 8 
tartósan beteg iskolás- 1x étkezik 1 
összes 50 5-os kedvezményben 
részesülő gyermek:  

24 
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5. Tárgyi  feltételek:  

3 csoportszobánk van, csoportonként saját mosdó. Két csoportnak a 

folyosón vannak az öltözőszekrényei. A Tigris csoportnak van külön öltözője. Egy 

nevelői szobánk van, ahol a fejlesztő órákat (gyógypedagógus, logopédus) tudjuk 

megtartani, valamint értekezleteket, megbeszéléseket. Egyik régi 

csoportszobánk már régóta tornaszobaként funkcionál, valamint a 

rendezvényeinket tudjuk itt tartani a szomszédos csoportszobával összenyitva. 

Két iroda van intézményünkben: óvodavezetői, élelmezésvezetői. Az épületben 

van még egy felnőtt mosdó, raktár, mosó helyiség, valamint a konyha és a hozzá 

tartozó előkészítő, tároló, raktár és személyzeti helyiségek. 

Az elmúlt nyáron mind a három gyermekmosdó fel lett újítva. Az nevelési 

év kezdetére minden csoportba új szőnyegeket vásároltunk. Új varrógépünk is 

lett ,  egyik dajkánk varrónő végzettséggel rendelkezik, így nagy hasznát veszi. A 

nevelői szobába asztalt, székeket vásároltunk.  

A karácsonyi játék vásárlást valamint a májusi (gyermeknap) udvari 

játékok vásárlását a Rosszcsontok Alapítványnak köszönjük.  
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6. Az óvoda nevelő munkája 

 

Az óvodai nevelés feladatai:  

 Az egészséges életmód kialakítása 

 Az érzelmi nevelés és szocializáció 

 Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az óvodai élet megszervezése 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai 

életrendjét, időbeosztását. A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami 

biztosítja a gyermek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai 

környezet megteremtését. Az egészséges életritmus, a megszokott 

tevékenységek sorrendje erősítik a gyermek biztonságérzetét, és segítik az 

„időben” való tájékozódását. 

A folyamatosságot, a rendszerességet és a nyugalmat segíti elő a napirend 

és a hetirend, a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van 

a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az óvodai élet 

megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal 

segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatárssal. 
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óvodánk napirendje:  

 

630 830 Gyülekezés, játék 

8 30 11 45 Reggelizés, fogmosás 

Kezdeményezés-foglalkozás 

Játék, séta, udvari játék 

11 45 12 15 Előkészületek az ebédhez 

Ebéd 

12 15 14 20 Pihenés 

14 20 

 

17 30 Ébredés, ágyazás, öltözés 

Előkészületek az uzsonnához 

Uzsonna 

Játék 

 

 

óvodánk heti rendje: 

A heti rend, nem napokhoz kötött tevékenységet jelent, hanem egy-egy 

környezeti vagy más téma köré csoportosított ismeretek, tapasztalatok, 

élmények feldolgozását segítő tevékenységek rendszerét. A tevékenységi 

formák szervezése a testnevelés kivételével lehet kötött vagy kötetlen. Kötetlen 

mindennapi tevékenységek 

 · Verselés, mesélés  

· Ének, zene, énekes játékok  

· Rajzolás, mintázás, kézi munka  

· Mozgásos játékok  

· Levegőzés 
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 Kötetlen vagy kötött szervezett tevékenységek ( mikrocsoportos, 

csoportos, 5-35 percig terjedő) 

 · Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 · Külső világ tevékeny megismerése (matematikai tartalmú tapasztalatok)  

· Verselés, mesélés 

 · Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 Kötelező tevékenységek  

- Mozgás, 

-  Mindennapos mozgás 

 

További tevékenységek, tehetséggondozás: 

Hetente egy délután táblajáték foglalkozáson vehetett részt az a 

gyermek (leginkább nagycsoportos) , aki erre nyitott. 

Hetente egyszer tornát tartott Tóth Péter és Angeli Ágota azoknak 

kicsiknek, akiknek a szülője ezt igényelte. 

Hetente egyszer angol foglalkozást tartott Lencse Annamária. Ez a 

lehetőség is szabadon választható volt. 

Május végén június elején úszásra jártak azok a nagycsoportosok, akinek 

szülője ezt kérte. Összesen 15 alkalom az úszásoktatás. Jánoshalmára jártak át 

az uszodába az önkormányzat buszával.  
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7. A gyermekek mérése, fejlesztése 

 

A nevelési év elején minden nagy csoportos gyermeknél elvégeztem a Difer 

tesztet, mely a gyermekek iskolakészültségi szintjét méri,  a következő 

területeket vizsgálja:  

- szociális motívumok és készségek 

- írásmozgás-koordináció 

- beszédhanghallás 

- tapasztalati következtetés 

- tapasztalati összefüggés-megértés 

- relációszókincs 

- elemi számolási készség 

 

(Kiértékelés a mellékletben) 

 

Az SNI és BTMN gyermekeket Harnóczi Erzsébet gyógypedagógus fejleszti. 

Jelenlegi létszámadatok: 

 SNI-s gyermek: 2 +1 fő 

 BTMN gyermek: 8 fő 

 

A gyermekek beszédét a logopédus fejleszti, aki a szakszolgálat 

munkatársa. Hetente egyszer jött óvodánkba.  

Logopédus neve:Tabáné Daczi Judit 

A gyermekek száma, akikkel foglalkozott: 16 fő 

A nagy csoportosokat fejlesztette, a középső csoportos gyermekeket 

pedig felmérte ebben a nevelési évben. 
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8. Nevelőtestület munkája 

A nevelőtestületre háruló munkát igyekeztem, igyekeztünk igazságosan 

elosztani, segíteni egymást.  

A beszoktatás megkönnyítését segítve a pedagógiai asszisztens elsősorban 

a kis csoportban segítette az óvónők munkáját.  

Három nagyobb értekezletünk volt a nevelési évben : nevelési évnyitó-, 

illetve záró, valamint félévi értekezlet. Ezen kívül több rövidebb megbeszélést 

tartottam a hatékony információ áramlás és egymás segítése céljából.  

Több óvodai és községi rendezvényre készültünk közösen, többször egy-

egy programfelelős óvónő irányításával. 

2 nevelés nélküli napunk volt: október 15 (szombat) és január 27. (péntek). 

Szülői értekezletek:  

2016. szeptember – csoportonként 

2017. január - csoportonként  

2017. április 21. – iskolába készülő gyermekek szüleinek, tanító, iskola 

igazgató tájékoztatása 

Nyílt nap a középső és nagy csoportban: április 5.  
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9. Rendezvények, programok 

 szüreti napon való részvétel: kézműves foglalkozás, óvodás műsor 

 Márton napi felvonulás: óvodás kis műsor, játékra, énekre invitálás 

 Mikulás napi műsor: iskolások fogadása, műsoruk megtekintése 

 Mikulás ünnepség. csoportonként 

 Karácsonyi ünnepség: csoportonként 

 Iskolai karácsonyi ünnepség megtekintése 

 Színházbérletes előadás látogatása (Baja), 3 előadás, utazást az 

önkormányzat biztosította 

 Falu karácsonya: óvodai kis műsor 

 KunfehérTor: konyhai dolgozók: főzés, óvónők, dajkák: ételosztás 

 farsangi bál: szülőkkel, vendégekkel, meghívott előadóval (az 

előadót az SZMK fizette) 

 szülők bálja: március: szülők segítése szervezésben, 

lebonyolításban, műsorra készülésben 

 tavaszi színházi bérlettel 3 előadás megtekintése: önköltséges, 

utazást az önkormányzat biztosította 

 március 15.- megemlékezés csoportonként, nagy csoportosok 

kirándulása Kiskőrösre a Petőfi házba 

 Faültetés – óvodás részvétel, csoportonként dal, vers 

 gyermeknap: június 2.: tájházban. SZMK anyagi támogatásával 

ugrálóvár, Vöröskereszt ebédre pizzát sütött 

 anyák napi ünnepségek – csoportonként 

 anyák napi műsor a nyugdíjasoknál: nagycsoportosokkal 

 falunap- táncos műsorral készültek az óvodások 

 búcsúzás: nagycsoport 

 úszás megszervezése, lebonyolítása 
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 további programok a pályázatok között is, pályázati programok 

10. Pályázatok 

 

 Együttműködésre hívott a kiskunhalasi Torma János Múzeum. 

Kétszer tartottak múzeumpedagógiai órát a nagycsoportban, 

egyszer beutaztunk a nagy csoporttal a múzeumba, ahol a 

gyermekek életkorához igazodva mutatták be a kiállított tárgyakat. 

 Ismét pályázatot nyertünk. Ebben a pályázatban foglalkozás, 

kirándulás szervezésére volt lehetőség. Így tovább bővítettem a 

táblajáték foglalkozást, megismerkedtek a gyermekek a Rubik 

kockával. Május 11-én Molnár Anna érkezett hozzánk,  aki érzelmi 

intelligencia és csapatösszefogást segítő játékot játszott a középső 

és nagy csoportos gyermekkel. Május 20-án ugyanez a pályázat 

programjaként Budapestre utaztunk: nagycsoportosok, az idősebb 

középsősök és sok szülő. A pályázat írója, lebonyolítója, pedagógus 

kísérője Budapestre: Harnóczi Erzsébet 

 Bábozással kapcsolatos pályázatot adott be a kiskunhalasi 

Martonosi Pál Városi Könyvtár és a Szivárvány Bábszínházi 

Alapítvány is. Mindketten be szeretnék vonni a programba 

óvodásainkat, ha nyernek a pályázaton. Megállapodás született. A 

pályázati kiírás értelmében legfeljebb az egyik pályázat kerülhet ki 

nyertesként. 

 Újabb pályázat vár elbírálásra, melyet már befogadtak és 

hiánytalannak minősítettek. Ha nyerünk, lehetőség lesz eszközök 

vásárlására is a programszervezések mellett. Pályázat összköltsége: 

1 000 000 forint.  
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11. Továbbképzések 

A törvényi előírás szerint a pedagógusoknak 7 évente minimum 120 kredit 

értékű továbbképzésen kell részt venniük. A kötelezettség 55 éves korig terjed 

ki. Így Bényi Franciska már mentesül a továbbképzési kötelezettség alól. Bozóki 

Katalinnak 2022-ig van erre ideje. Harnóczi Erzsébet és Zentai Katalin még nem 

lépett a hét éves ciklusba. Némethné Rafai Csillának 2019-ig szükséges a 

kreditpontokat összegyűjteni, már az elmúlt nevelési évben teljesítette 

kötelezettségét. Horváth Istvánnénak 2017. a legutolsó év a 7 éves ciklusban, 

áprilisban megszerezte a még hiányzó krediteket. 

Ebben a nevelési évben továbbképzésen vett részt: 

 Horváth Istvánné: Az alapkészségek fejlődésének támogatása a 

DIFER programcsomag használatával ( 15 kredit) 

 Táborosiné Torma Mónika Mária: Bábcsoportvezetői alapismeretek 

I. és Bábcsoportvezetői alapismeretek II. 

12. Ellenőrzések az óvodában 

 Március 2-án tanfelügyeleti intézményvezetői ellenőrzés volt. 

Minden dokumentumra kíváncsiak voltak, kérdéseket tettek fel 

vezetőnek, helyettesnek, polgármesternek. Mindent rendben 

találtak, egyetlen hiánypótlást kértek.  Tanfelügyelet által kiírt 

újabb ellenőrzés októberben lesz, ahol az egész intézményt 

vizsgálják.  

 Intézményünkben minden évben végzek ellenőrzést, 

csoportlátogatást. Nevelési év elején a csoportnaplókat és az 

anyaggyűjtést ellenőriztem. Későbbiekben is átnéztem a 

dokumentumokat. Minden csoportban látogatok foglalkozást 

legalább egy alkalommal. A pedagógus munkát segítők tevékenységét 
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is megfigyelem. A folyamatos megfigyelést sok óvodához képest 

könnyebb megvalósítani az intézmény mérete miatt. 

13. Ifjúságvédelem, hiányzások 

 

Intézményünkben az ifjúságvédelmi feladatokat az óvodavezető látja el. 

Hozzá érkeznek be a dolgozók észrevételei, jelzései, szükség esetén ő 

intézkedik.  

A gyermekjóléti szolgálattal, családgondozóval ő tartja a kapcsolatot, 

esetmegbeszéléseken ő vesz részt. Ebben az évben is többször volt 

megbeszélés. 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatosan beszámolót is kérnek tőlünk a 

gyermekjóléti szolgálattól. A 2016-os évről februárban számoltam be írásban a 

gyermekjóléti szolgálat felé. 

Óvodásaink közül vannak, akik nehezebb anyagi körülmények között élő 

családban nevelkednek. Hátrányos helyzetű gyermek ( igazolással rendelkező) 1 

fő van.  

Jelzés csupán egyszer történt ebben a nevelési évben, felém….és én 

tovább jeleztem Nagy Istvánnak.  Az egyik családban a gyermekeket a téli nagy 

hidegben folyamatosan vékony átmeneti kabátban küldték óvodába. További 

problémát nem észleltünk. 

Házirendünk szerint – mely a törvényi előírások figyelembe vételével 

íródott – igazolást betegség esetén orvostól fogadunk el, szülő összesen 3 napot 

igazolhat utólag. Ha előre elkérik a gyermeket, van lehetőség további távollétre. 

Erről minden szülői értekezleten tájékoztatom a szülőket, az előre elkérés 

megkönnyítésére formanyomtatványt készítettem, mégis adódnak problémák az 

igazolásokkal kapcsolatban. Jellemző szülői hozzáállás még több  esetben, hogy 

az ebédet sem mondják le. Akik ingyenes étkezésben részesülnek, általában nem 
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is érzik ennek súlyát. Mindezek következménye, hogy vannak igazolatlan 

hiányzások ebben a nevelési évben:  

 kis csoportban : 7 igazolatlan napot könyveltünk, mely  6 gyermeket 

érint 

 középső csoportban: 7 igazolatlan napot könyveltünk, mely  3 

gyermeket érint 

 nagy csoportban: 6 igazolatlan napot könyveltünk, mely  3 gyermeket 

érint 

 

Összes igazolatlan napok száma: 20 nap, mely 12 gyermeket érint.  

14. Célok, tervek 

 Szakmai tervek: 

Fontosnak tartom a szakmai megújulást, tanulást, ezért támogatom a 

kollégák továbbképzésen való részvételét. Igyekszem olyan képzést is találni, 

amely ingyenes vagy kedvezményesebb áron elérhető. Keresem a lehetőséget 

arra is, hogy a szakmai téma mellett a pedagógusok lelki egészségével 

kapcsolatos programokra is el tudjanak jutni a kollégák. 

A gyermeklétszám alakulás és eloszlása miatt a következő nevelési évben a 

nagy  és kis csoport mellett egy vegyes életkorú csoportunk – kis-középső 

csoport- lesz. 

A szülői igények figyelembe véve a későbbiekben is tervezünk további 

lehetőségeket biztosítani a gyermekeknek: angol, torna, úszás, táblajáték. 

Szeretnénk, ha  a néptánc oktatást is meg tudnánk szervezni. Amennyiben a báb 

pályázat kapcsán foglalkoznak majd óvodásainkkal, úgy a bábozás, dramatizálás is 

egy újabb téma a kicsiknek. Az általam írt pályázat fő témája a stresszoldás, 

lazítás. Azt gondolom, a mai világunkban erre is nagy szükség van. A katolikus 
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egyház is megkeresett minket. Amennyiben a szülők igénylik, hittan foglalkozás  

is lesz óvodánkban.  

Gazdasági tervek: 

A nyár folyamán a következő munkálatokat tervezzük: 

 öltöző szekrények felújítása cseréje a Csiga és Katica csoportban: 

Szülői Szervezet finanszírozásával 

 kerékpárút kiépítése az udvarban (ezen munkával együtt az emésztő 

fedlapjának megszüntetése) ( Rosszcsontok Alapítványi 

hozzájárulással) 

 az utcai kerítés léceinek kicserélése 

 élelmezésvezetői iroda felújítása 

 konyhai ajtókra szúnyoghálós ajtók készíttetése 

 

További terveink, melyeket a lehetőségek szerint minél előbb szükséges 

lenne megoldani: 

 falépcső ( padlásra vezető) cseréje 

 konyhai beépített szellőző ventilátor cseréje 

 konyhában további fűtőtestek felszerelése 

 nyílászárók cseréje 

 parkolás megoldása (felmerült ötletként, hogy a kerítés 

áthelyezésével az udvaron több helyet létrehozni az utca szűkös 

lehetősége miatt, továbbá az utcán az  óvoda oldalán rézsútos 

beállókat kiépíteni) 

 nagyobb fák mellé csemeték ültetése – fák cseréje lépésenként 

 hátsó épületszárny tetőjének felújítása 

 használton kívüli kémények lebontása 

 felnőtt mosdó teljes felújítása 
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 az udvaron lévő járda cseréje ( fagyökerek felemelték) 

 két épületet összekötő lapos tető felújítása- olykor beázás 

tapasztalható 

 ereszcsatorna felújítása, cseréje 

 új porszívó vásárlása 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Mosolyvár Óvoda 2016-17. 

nevelési évben  végzett munkájáról szóló beszámolómat fogadja el. 

 

 

2017. június 15. 

 

                                                                                 

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

                                                           Harnóczi Erzsébet  

                                                              óvodavezető 
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Mellékletek 
 

DIFER vizsgálat 
 
 

A mérés helye: Mosolyvár Óvoda Kunfehértó 

A mérés ideje: 2016. szeptember- 2016. november 

A mérés célja: a gyermekek iskolakészültségi szintjének mérése 

A mérés módja: egyéni 

A mérésben résztvevők száma: 23 fő 

A méréshez használt eszköz: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 

évesek számára 

A mérést végezte:  Harnóczi Erzsébet ,  gyógypedagógus 

 

A teszt az alábbi feladatelemeket tartalmazza:   

- szociális motívumok és készségek 
- írásmozgás-koordináció 
- beszédhanghallás 
- tapasztalati következtetés 
- tapasztalati összefüggés-megértés 
- relációszókincs 
- elemi számolási készség 
 
 
A DIFER indexekkel a következő fejlettségi szintek állapíthatók meg:  
 
 

előkészítő szint 
↓ 

kezdő szint 
↓ 

haladó szint 
↓ 

befejező szint 
↓ 

optimális szint 
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A vizsgált gyermekek által elért egyéni eredmények: 
 
 
 

név Szociális motívumok készségek Írásmozgás koordináció vizsg. eredménye 

elért pontszám Fejlettségi szint Elért pontszám Fejlettségi szint 
 96 befejező 13 haladó 
 88 befejező 8 kezdő 

 80 haladó 5 előkészítő 
 70 haladó! 0 előkészítő 
 92 befejező 8 kezdő 
 92 befejező 11 kezdő 

 98 befejező 16 haladó 
 96 befejező 7 kezdő 
 94 befejező 11 kezdő 
 97 befejező 8 kezdő 

 92 befejező 9 kezdő 
 85 befejező 3 előkészítő 
 98 befejező 17 befejező 
 90 befejező 13 haladó 
 95 befejező 6 kezdő! 

 98 befejező 11 kezdő 

 97 befejező 15 haladó 

 96 befejező 14 haladó 

 98 befejező 8 kezdő 

 90 befejező 12 haladó 

 95 befejező 10 kezdő 

 98 befejező 15 haladó 

 95 befejező 9 kezdő 

Csoport 
átlag 

92,6 befejező 10 kezdő 

   
 Országos átlag 1.osztály elején: 
                                 89                befejező                       17               befejező 
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név beszédhanghallás Tapasztalati következtetés 

elért pontszám Fejlettségi szint Elért pontszám Fejlettségi szint 
 45 haladó 4 előkészítő 
 44 haladó 4 előkészítő 
 32! kezdő 2 előkészítő 
 43 haladó 1 előkészítő 

 35 kezdő 2 előkészítő 
 39 kezdő 11 befejező 
 51 befejező 9 haladó 
 43 haladó 7 kezdő 
 58 optimális 5 kezdő 
 50 befejező 3 előkészítő 
 40 kezdő 3 előkészítő 
 38 kezdő 3 előkészítő 
 45 haladó 3 előkészítő 
 59 optimális 10 haladó 
 47 haladó 4 előkészítő 
 59 optimális 8 haladó 
 60 optimális 14 optimális 
 60 optimális 6 kezdő 
 53 befejező 13 befejező 
 42 haladó 8 haladó 
 42 haladó 8 haladó 
 58 optimális 11 befejező 
 59 optimális 11 befejező 
Csoport 
átlag 

48 befejező 6,5 kezdő 

 
Országos átlag az 1. osztály elején: 
                                53                  befejező                     9                 haladó  
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név Tapasztalati  összefüggés-megértés Relációszókincs 

elért pontszám Fejlettségi szint Elért pontszám Fejlettségi szint 
 16 haladó 16 kezdő 
 26 befejező 16 kezdő 
 14! kezdő 13 kezdő! 
 18 haladó 16 kezdő 
 10!! kezdő 20 befejező 
 20 haladó 21 befejező 
 24 befejező 21 befejező 
 22 haladó 20 befejező 
 22 haladó 23 optimális 
 22 haladó 20 befejező 
 24 befejező 18 haladó 
 24 befejező 13 kezdő 
 20 haladó 16 kezdő 
 18 haladó 20 befejező 
 18 haladó 17 haladó 
 22 haladó 24 optimális 
 30 haladó 20 befejező 
 26 befejező 18 haladó 
 28 optimális 19 haladó 
 24 befejező 22 optimális 
 22 optimális 19 haladó 

 24 befejező 21 befejező 
 26 befejező 22 optimális 
Csoport 
átlag 

20,69 haladó 18,9 haladó 

 
 
 Országos átlag az 1. osztály elején:  
                                 24                befejező                     20                befejező 
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név Elemi számolási készség 

elért pontszám Fejlettségi szint 
 29 kezdő! 
 40 kezdő 
 18 előkészítő 
 12 előkészítő 
 23 előkészítő 
 44 haladó 
 30 kezdő! 
 33 kezdő! 
 39 kezdő 
 39 kezdő 
 18 előkészítő 
 22 előkészítő 
 43 haladó 
 33 kezdő 
 38 kezdő 
 42 haladó 
 43 haladó 
 27 előkészítő 
 39 kezdő 
 32 kezdő 
 31 kezdő 
 40 kezdő 
 39 kezdő 
Csoport 
átlag 

32,7 előkészítő 

 
Országos átlag 1. osztály elején: 
                                   45               haladó 
 
 
                                                           …………………………………… 
                                                                       Harnóczi Erzsébet 
                                                                        gyógypedagógus 
 
 

 


